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 آع د16 لع (ةدصسمتع 886 عمدت هذ 613

 رددت 1ع هفالنط»ع طرؤصمل - ءللتض 81[هطمسسعل , ماتتك

 عمم مو ] عدد عصغ قصصتت ةهدتق 1ع همصت 0' طالها عر 'ءان

 يتنك ه ةصاتختاف 1 (0116 556126 06 10. (707111:017 ©, 9

 لماتت معدلمستأ ماسقتعتو ةاغعاعو لكتصع ععوصلع ه614-

 طاف مدعصمت 14و قعدطعو لع 1!" ةخمدع هن لع ![فظتوسعر ءأ

 ه معجم 1ع همصح 0' 4 [/رونعر مونكعع 311 هع فصصتت054

 مدت11؟ رعد. ةجدصغ ناغ نوم عصحسد عدا لقصف 1ع ءةقك لع

 1ع فصفتأل عع, معصلمسخا نينع زع اتهحدتل1هنك ذ 12 معد

 مصانع ءا هذ 13 ةععمس0لع ةلتاتم» 0ع 223 ©

 هرعمطعر أ مح ةحتدسصأ مممصصع كاع, لفصق 145 مماع5 ندع

 ل ه1 لداصأعو نذل هعأ هاتتت"همعر 013715 3553863, 015

 (هرصصغ 1ع لعووعتس لع 1ع مدطاتعع هم عماتعال, ةكتعع انف

 مرسم ةمامترع ةءصخ. بح [مصعمتف , نت د عطل

 ا"ذتمدعع ماسف [جع1ع. لع معصقمتك يتنتس همرممتت

 نامزغ لع طعمتتعمات» م8ن1ةمدطأع نذ دبصع امه عات مدر

 لحصف اآدعيتعأاع ز'هديسمتف ثاغ هطاتعغ, هدح ل'عددزد1هزتعتت

 (مقودوماح عرج 1عد (عحصعم اععاطصتنتعم لع ]م ععفسحسفتلع

 ةرمطع ممن 1عوودعأو مماعع اهصعاتع طع دطلوتن01'1[

 !هديحضصت 0 ثمتح هل عمم , هدي لن نمع» مصاتستتعا | ءدحعسا اع
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 وم تسيل يمل

 د. دا“

 ي 211415

 اكل لمدصأ 16 معأؤماتت' جتتت'1أ "عطاتخم 1ع 1ةعاعاتت“

 1ع ماسم زتةأل ءطخ. ل'هق 015 امادخ من مقتن موانع 1" عن عدا هد

 لع هع ماقصر هنن طممصعأ هان مدتختخ 12 ةععمردلع 100

 * لع ممم 6سم ول. ل[ةنكر هذ عاام ةمموتع, 16و تكتخ

 ىدفامصععو م0111 ادعو, زهتضتعد ة 1م مهام مممطمع

 ]'هتحتممعر مع مع معمم ةاان م1 عدخ موق 0" عوز منعت" لان هاتح

 تنص آنطتةتععب ههوفعضأتا ذ [ةتمع1ع5و اعوتق لئادصع 5ةز00-

 طاقط1ع مدطات متتمت. 66015'1  لمدع 061 عمطضتصغ ذهطحسم

 لمدصغ» ةطمتف مدنمز عاب 10عةدع 1ع (نهدحتخم 1ع 1 4

 قةقامتسدع لع ]هج (ة«دصلع-طظعءامعطع أ لع 1آلعلمطلع

 هتيوسعأ عون مصطغع 1'ةلصتتصتقاعدتتمد لعد امد لعق

 انمغو د ةمعماتسة عوف 1م مانطات هاتف لعق ةهدنحتةمعق انتهح

 لنتاك لعد ادصودعو لع 0'1تعستأر دطع 1005 06 56

 ناطمسوع» لع 1سم عووتمسم ليم اغدتع لع كل [/ةوونم, ةععوتمس

 ممهعمغ .لخدمع اد 1 نعانمز ![دصعمتمع. (0هعابسع ةعمغدطأع

 ىنتع دمع ثخ .تصع ةعمدطاةطأع معمزموتأتهدت , ]ع مع 2

 (هاخمز5 عتضتع لع ممسك متت هت. منماتاعتت, مقعع تنع

 لع 5وحتمزك ندع, 0'همرعنو اعد "معا ةمحعسم لع هءاتع 9006

 مماتقع اهقاتانأت هدر 1عد [ماحلك لمست 1ع مصصتخغ 15ممودع

 ةلمزحعما ةانعف ةمردأ1 حنو ددتتسمادا هذ لعف انهن عا هطقر

 أ هدتطوت ل1متتعصعسدأ ةذ لعق اعجتاعف هدتاوتتمتتخ, ©أ اتعب

 موس ]مو دتةتممسم ندع زدت 0113, ]و 95 اوفس مان

 د هام عزرسعم لع تسع 2 لن عانمد ادت دمع 0310155011

 لعمر ةنعع ل دسسعتسع تأل]1116. لع طق ءقرتصسمألا" ع 2013

 هماستماج هنن (هرستاف, عد آنت اغصصمتوممسأ امدتخ 1ع مماجح

 ندع زع دمعا1مزع ذ1'هالعع لمصت دل صح دحمتأا طمصم7 100



 ماك 1. 18211151016 م ا
 ةوعع معن 0'عدممتع نينا ماك 5 ةومساعتخ ءح دمه: دج ءادت

 لعد "غولع5 نات طل : ةامزعست ممعدعتتعد: ةكئ'هط]توعمصعو

 لح (بهدصتخغ هد امطصمطغ لع هده 16و هطوامعا عقر أ

 نصع معنوعصفسمع ةاصصقت 166 م4 ؛طتخ د .0ءزوتح

 © هرج ممرسأفرع ذل هعأ هدنحاتةمع 01 16 ةمزص لقمصخ ]6 هالك

 ءةموطأع.

 آنملا/روعم لئظطصتلاد1 عع مثعدأ ممتسخت بس انحنع اذنأ

 متت 16و مصصتصعطعمطق , 203315 )© م6256 نات11 ممن

 يعمععع امنددتخت]ل دعما 1ع5 معتكوصصعد نتت 701101021

 ةممسم1مصلتع 1ع روؤؤمصع ععمسصست 201021 لعد قعدطعأور, أ

 وع ممعاطمع هم نام لع مصرح ءعملمع رتوننادتخ عدد ءدغ و

 وص دامت عمت ه4 16و: دءطم]تةفاوو 0ع 41'1ءمروط  هدن

 لعو ممقاؤعو. لع ةاجتاع 0'لكطصحالا[د1عع ءعوأ ةؤدنحت عصخغ هطو-

 تن, كأ هعالع هطوعدستم عيا لسع ذ 1ه عغصع نع آنت

 رس مموغعب زرع طع لتتتقت ممق 15 موؤوتع (ءمع دعم 0'عوأ

 مدمتسم ممغانوتع تنس ةعصصطاملطاع هدنصعدععز , مصقتف 3

 دعوا ءعماتمم , محمل ورم 1عو !زععمععو لع امدتأ ععصتع

 لمصختا هاذتأ اهصوعمءدخ نقدعع. لع دمع ةدنتك هئامعاف

 لمصم محمص (رمصص عصامتسع هذ اهتعع لتكمدممثاع [هاتاعو

 اعد لدا د]16و5, ءأ ز'عومؤرعع هجمت" ةكاعتسا 1ع طتخ ناتع

 لع طمع ةانتق 75005.

 ىز مدمس 23211 ءمدخسطانع ذر عاف نيسعأو تنعو دمانح

 رعا1عو ]طسصتغمعو دع 16 ةريوكؤصمع لع ]هذ ععمستسةتتع

 ةهرتمطعر ةزواغصدع ننت وأ لذ ممتع لذ !هعصعت" [' وما

 ذ 1'هصهف]ر وعر ءا ذ اذتعع مغمغاسعج لمصف اعد معمامص ل عانت

 06 ]1 م1111 عقضفر ماع هدن لع اه هدفا ممطرة ل (دنع



 عج ىونو 60ع4دط]و. طوع دصمتر لع طع مماتجمتق تعط
 1نوزئو لع مانع طمصمتتطاع ينفع 1'ةجدصتقممع 06 ءمصع

 3 انهت هدتح طةةضكتأام لمدخ ]عد 1ءاانعو هذتعصأم]ل وو ةعرنماتأ ©

 . >6064ةط]1عو5 ذدتسع ةتتقذا 2014

 ©وتتق, 16 هماثناأا
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 آم عممسسةتتنع ةيمطع همدصصتتسغممعسأ ةم76166 0

 ةيغلالا  مدمعع يتنعا1ع مدع ممعدل مدتللع 7عاثك , هنن مانأقأ

 من116 115:65 تيب , عىأ 1'هدحةيع لع الز ثدددل- عللتس قطواتع

 مط ل-هتادلط 8[هطقسمست عل , ماتنك كمانتتتت 50115 16 مدح 1/67'0-

 110166, هك هتموت 10: نآظلا , موتعع نتتل ةممقت-
 (ةممزأ هدتح قعوطوو لع 1هت , أ 12زومج# نايل , ذ ةتتفع ننال
 ةامزغ مهاتك لع 12 ذللع لع لوقم. اكطص-لادلعع نحت عىأ ممم عد
 1'هص 672 06 1'طغوتسع , ة7016 لمصصغ هذ ةواح هاتت”:ةمع 16 01
 06 01371: ءودعتع+ 06 |0 (70771711017 , طمهتق 16 دمتتح 0' لالا 000

 ه مر6هل-تت. (نع م عوأ مدك ةعتل عصعتأا 128 6 وحلا 01

 عون 1'هطز أن لع 1م ععمسصسمدهتعع 'لكطص-اط[ه16ءز ءا1ع عددط7ةقذع

 ةتتقوز طاعس 12 مدعاتع نات ممم1 0مل انع, 011 12 01171015507166 5

 011165  عتهطمتم 1 في رصَتَلا ١ ندع 12 ةزلصتمخع, © عواح

 ةدلتسو , .1عو مولع يت 06غ عحصتصعدا 1!" صصرد1ه1 1ةوتاتسع لع

 «مو 10ممعو. (زع آتحتتع ج عدن دنس 2مدصطت اصلا 06 قصص عم-

 اهتثعو , عأ ماتكتعمتتو 1ع هعو همرصتمعج[01165 ةمصأ عا ءرتتق
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 بحسم عد 16 امجاع لع طعوتتعمات لع عاود: ىشاوح هنن لع

 720/65 تاقيلعت . [10دنو دمانن طورم عرنمددق 101 ة ةصلت ودعا, "223
 11201 آكطمللو , يتعايتعددتسق ع5 مس عام ةتتحع 001010 612-

 هتف ل4 1' ل 7
 1كطص-ا1ه16ع ةتتمزأ , لتعم , همص772 61216 1111-126126 3

 هدنة مع. تورد يعدصتم]ع 1نأغ ةطم116 مه تمم طلق 00-1860 ب,

 مجم" هد 686 , ينت 2 ينع]اتع[015 20156 1ع5 آهدتنعو مدح
 رصتفعو مون' دمرد مغرم , ءأ 2 هدانا 6 565 م6هعماأعو 0' يعض

 ماعم ننتند لع 1قلعممدص. ةدتحدصا 120ز:-آكطمللف , 1ع ءمدصح
 مدعم متع لع 8عل عل لنص ءمحتم عدعع مون" ععو 72015 : دعب امأ

 ىلا هناحبس هللا جز مدت هع طتطاتمومدمطع مدصمأا 5 ةامع

 ارمدمزدم : هونع نع ةمرحغ ]15 163 معصمتعتت5 طحمأك كح ءمصصتمم ة3-

 امتنع 0'قمءاسممدتست , كمدغ زع مد1 ع3 لفصق انتطص 125[ةطأ

 "[ممزد جتتال"ع5 كمطصسمت ع219[اتلق ([111 30م311612116121 311 1111

 هزنماع لع 1طغوتمعر, دمع مهعماكدعمأ طمع“ انتفع

 موسعا نصنع : هع دورحخ 1طص- ()محصصت-آ[كهدعسم , ععوسمتس هت[ عل

 0 ل
 11107001 ىدارملا , 815 0ع آ[كهمعم ز آطص-1[1عوءاطقسم , هانآلز ثطمهل-

 ء«للتم ةىطل-هت]وط , 815 0ع ١ هدتكمانك, طمم16 ع2 762 ز عا عدلت ,

 قطوت-1[هطمسسعل ق4لطل-هلتهط , 215 0' قط ل-ه]:هطعممنت , انت

 ءوا كمفصتت 5ها15 16 دمدد 116'0»-لاءزءآ لبقع نبأ , عا ءوأ
 محم عهد 769. آع ءمصصصعمساةتتخع 0 اكطص-(0)محسصت-آكةف عرض
 مدصتس عم عع مهنن 6ع5 0015 : هل ركشلاو هلث ىلا : هع]ننت 1'0ةطصم

 [1ءدءاططقست ة مانع, كلام نبأ ةيغلا ىلا كلاسملا حوا , ©[

 6و6 مصصتت 5هان5 16 محمد2 06 جضوتلا . 1120ز1لكطملكد اهنا
 نص ةلموع مدعم علت ع“ لكس ةساخع همرمتس عم أهتم ةصاتاسلك

 كلام نبا ةيغلا ىلا كلاسلا جنم , © نانا عوأ 1' هدنة مع لتس

 عممسمس تسع همدمطصتع 1:]10))-60077 /ل]:77160 5077:0111 ىنهسلا ,
 كلم لع 8[هطمصحسم عل, عا طممتتأ عج 872 11 ءمروحتصعاتع6 ةتطقأ :

 ىلا نايبلا بابسا ىم مام ام ىلع هلل ديل . ]خص اانا
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 نتعرتما ةدعمرع اند ءمدصتص عما متع 101[ 5337ةطأ , 06

 مدع ااهدسعللنم خان لدءاس» مد ىومثالا , 815 لع 8[هاطقسدع

 مجعل , أ طمماتأ عاتق 1'ةهنت 000١
 آرع ممغعع لمصمم 1عدعا اظطصحالا[د1 عع ه ءمدحرده 56 1 لا 0,

 هدأ هءآتتت نس'مم ةمع]16 زجر , ها 165 75 ةهصغ, ذ 1 ةعدتل
 لع 12 متسع , لع 1" عومؤعع ممددتتغع جودزم .

 (م معدتك همصقاتلأ عت , ددتتخ اكطص-!ل[216ع أ ةاتتخ 565 0ات-
 7ةمعو , (ندقاتت , 81011017. 07". آاكرات١. اماه. ] , 038. 10

 17هرتق 5:

 آرنع ممقصمع ععدصصسس هنعمل كمددغ 121غ 16 ممعمأتمت [كطص
 11216عءر 2 ممرتس جبتعت» نص ءملغطسعع عوسمست ةهتتتعم لمدغ 5
 ممدصق ةههأ 7هةراسمللا» لاوس ا معدت» 7هلوم 7هتسدتصأ ىوأو زلا ,

 15 0' ل17:01-50: لطعللا دبع , 115 0' قط 0ل-ج] 2011. آ.ع اتحمل

 ءاطصتستع لع يتوفمدتما ؟ةعمأ 0ع يؤمهدتص# هوأوز , مدح 0'انصع

 عممصلع ةتطتن طععطغمع نحت :هععاتممت6 16و لعطم»و 0ع 26-
 .زمر2م ةياجب , مثللع لع 12 معمحتسعمع 0: ةكتلتو ه. 216 هد 564

 هع عممسصسسهتسعم طقطتأام 1هدع-اعمدرتو آ)ةهنمقق ز ماتثكر ةانل“
 اصحصتغ4مممس لح معصعع جز هدطتاع 11ن116-عاعمسعا , 11 5ع
 مهموم هد ]ةوورمأع , هأ دع طحم ذ ةاندععامتتاع , هنت
 ممم ءح 628. 7مربمع آطصتاكلطولآلت عدس , 7765 06 5

 اامعاممدز ظطودلاكةله , كامصما. ]/هدام». امهم. آكآ, م. 3و6.

 (ر'عوا ةدصق ماتكع مدتخ ءمصاضدعألم» , أ مماتت' 18 265ه

 لم معو , يتلكطم-!ل[دلعع ه لتار ذ 1'[يعصراع لع هع ممقاأعر
 عممسمسمتسعم !نتحصصغسمع , 0170-10: طعما نبأ , هنن [1ان
 11'0[:-لط0-ها7:01: ىطعملا دبع ىنبأ . آنع ممةقدطمع 0ع 0ع عتتوتم»

 ممهتسعم ةقا ممددستغ لاو مر ةدتح ةه صخ آ[عتقاع , طمط ذل عةتتفع

 لح ممدصط»ع لعو 7عركك نانل مصختعتأ , طمقتف 01:06 116 018

 1عو معك لمصت 11 5ع ءمصترتموع , دع (ةهحصتصعتا مدتع 12 اا

 011. 11 هعومط]ع موهتسمستك يدع , 511 عد نامزغ ةتصقأ , 02 671011
1 
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 16 ممرنطتتت عال ةّيفلا 01]/روه , هك ممس هآلرز م , . قةحتصع  اهثأ

 طدن ه1 66: 2ث عدم 11201 [عطمتلف دمع مهكك6لا مانوانخت عال
 ندع 1[اعزواعع ه'عوأ اعمصصمم زر همع'11  ءمرتع 16 ممعدتتغا" 61

 لع هع ممقصصع , أ هع رعد دع اعممحتسع مه" 12 1عاطتخع زر :

 رونلا دبع نب طعم نب ىبحي روفغلا هبر جار لوقي

 ١ مداحممسأا هع مجمصمع  طاطاتهوعدمطع, هع ععوسمست هلأ عط
 . ا

 رساتأات16 دوا 0ات17138 : نع يدل د

0 8 

 آمنا عس» هيمموع 1عا 12 لتماصعاتمد ينل ١ هر لقصف 1

 ةازتاع اععءاضتوتع لعد ععدسمسمة تعا عمق, 6 16و 11201 مالك

 كل ةملك 01 ةملك . طع ممعصضتعا» طع ةةمأتو164 ات 8115 23-

 م1635 نتن ةثممص عع انصع معد2ق6ع , 5011 تتع 12 م2566 5011

 مرتسحغع مهن“ انج ةعان] 00[, ءكمصصطتع 58786, 011 2813' 8

 م6102 0 ]م1131 انت 1طمأ5 , مرد 6 517762: ابني : 16

 عععمج0 , هتح ءمداتةتنع , طع 5ةممأت وصنع 118 انه 220[ ([11

 لحق ةمرح 6غ 01501 ةصصعمأ و 6م هزط7016226121. انعم

 1066 , 5و5 ام لانو عرج عحأ لع 1'ةهورسخ , همدصتصع 1007,

 اة 61“ |, 1 ا !ةدياعاتت" 2 ةماس 0'هطوعاحتعتخ نلاتعر

 طمدتو 1ع 5 ويمد! لعد عتوسمست هتتت عرجق , ه2 101

 هتتكوأ 16 محمإ ةملك لوصو 14 ةعصق 6 مالك, ©( ذل 001116

 بدع 16 ممم6 لوق ة'همماتوجدع لخنصع  ممهصتغع عقمضمولع ذ
 اماتثع مهما , ة0ز1 مالك , ةوزا ةلك .

 1[ةياعتتس لت[ ننع 16 ةةصودأت ع 6 ميك 5©6أ 5572 6013- '

 (ع[مزق 11 ةدسخغ هطقعرجت عم ينل ه عمق ملك , 1014

 بص مانسسعا ممردةعمج عما لثغ , ممهتك ءمدصطمع انت 710778: 0 68-

 م0060 سجس مسأ , نان 21070.06 : ماان76أ عض مسا : تان عب ردت

 لفمصمصاسع .12 .غنتخف لع هعاور عما ينك لتغ  ةعدكادتأاع



 وال111 111+ 5
 ةدحاو , ه نينا عصغمأ , 11 هسا 10 لتنع اهدحاو .
 . 8 8 ياو م هع
 0 3 620006 0112 ]116 0 1011 ' تك 0.00 موسي

 ]ودول رول
 1/ءعو 0

 4قمرتعو هجمت  لتدتمم [هاتك 165 72065 ملك ةح 2015 هع
 [6عيمرتعو : 1ع مععطع , 1ع صمصص ء 18 مهحاتعملع , اخطصلاآ16

 ةصلتجدع ذب ينعاد فعوعأ طعم هج لتكةسعاتع ءعاتع نصت 3م-
 مده عمصعما هذ  ءطفومع . ةهلغومت1: . (نعو ءهمتقعأغ »ع5 ةوجأ

 مدك لع ]عدن 1مممعو ياغتعسمعد هدت  ةعمفتط]عد , ءغ همص

 لع 12 مهاطتسع لعد .10نعو يلم .ءدحمصسم عدت.
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 طمتس يعطمأاع 0ع 1دمرتخفأع همملتاتمدصعا هات ه0عم

 نت عتوع 12 مدمتعتلع مل ,. 1ةيتاعتس ةدحمأهذع مدني 0 عوأس

 خل 20 011 مُمني , 2011516 6 0 للام : هدج معاد

 211551 10012661 مشي 6 مشي 1

 آهن 4

 [سطصعالا ه1عع ةامطاتغ 1عا يدل ؟هدمغ ءوصصم عدلت" ع لهصق 12 وع
 [ةعيمرتع لعد ممدمك 1عو مممأك نحت ييتتسم عا ان ©012112310-
 لعمس عصر, ممهتف ينت مع معانتت عدخ ممتصأ لص علا ع 1ع ن ةمعت
 عايتع لمصغ 1" عمصم1مز ءةمضعأغ منع 164 مملع ةصمفعدأتك لد
 معرطع. 11 كمدصع ممتنع يعمصرم]عو لع هعو هفرمق لينت نا

. 24 - 3 5 

 مهعمت بص ءمرصتصمم0ءصصعتا , ص مومن ! لبكي 161 1

 17هعو 5

 (ع يدع ]ةهبتعامت ءابغ ةامطآتع ذأ , كءدأ يدع 145 طمصحق
 1م06ءاتمهط]عو مع. ةمصغ: (عاذ يد مةهتفمص لع يدعاومعم كن
 ىدقاةيصعع5 يتت 165 مةردرجعمءاتعما لعد مدهعاتعتلعوز ذل صح



 0 01111 خ11 141115 أ

 لتوتع نتمتع كمعمردكأةصععد لست م10015عد1 هعأ ةللعأ :
 10 12 1مرنممع يامي عسسع , مهن يعسصمأع , 165 مدهدمتطقك هلع

 جعو , دز[ هعاتح نتت عم 6دعماعمأا 16 ممدحتسهاتك, همدحتمع
 ع .٠ .٠

 ت 0315 تحج 17 05 671, 5011 ©6اتخ نتت عمو عما عمأ
2 2 

 16 عفصتاتك هج 1'ةععدمداتك, همدصصصع اف لهصق افقمج 0 هو
2 

 نوران ل هممسم , انراذ جماع مدمتعم» : ]ه كةووعمدطافصعم ةوصع

 ١ وزمأع 101 ء 6ع لتتع 065 721000105 200121 ([انئا6 5616
 1نأتع هذ لعدتع 16غ17ع5 ةتت ماتت زر همنا ممن“ هع1ذ نيل
 8'1م6116 ىكضو : 25 16 ةعردق , همرحتتع 08135 ىتم , (]ان1 1612-
 [عحصع 16 ةعصق لختصع مدهاتعتلع صاع” مودات ع هات ت0م201-

 نمدصع]]ع , ع( انه , نتن معملعنمع هءعاتت لكتصع مهتتاتعاتل#
 0ةصمصماتةهتتحت عز 3* 1" ةصرد1هأ , هع يتت ه ]عاد لهصق 163

 معووتمصق نيت'نمد ةممعا16 0705 06 هم[مو لاعفالا ءامسأ ,
 موتنعع يت'ءالعد ةعمصعمتأ انعم لع يتعاودع 7ععطع : [عا1 ع5 ةمدغ

 تاهيش , "يورو قع ندت ةقدولستتام 6ع5 هم عووامصق 3 9

 رنوماتعت] و , كعدأ يت'عا] مو معاج عدغ "نوت" 0'هت11165 1

 لت لتكعءعمتتتتت دانت 1عدوتع]ا] نو ءالعو يععوعمغ 1ةصلانعمعع

 جممطقلع د م0101“ ن1" 11 عودصمغمم ع5 011617716 6

 نارهط عن رثأت البز هك ع لعستع» همعوعاغ»ع 165 لتفاتصعاتع

 06و 18 3 ممم عمأغ عمت نعت ل 762طعر ممقتك نت
 همرجأ ةمدط]اءو لع مةوتمس ءهغ لامع نعتق , مدحسمع ة5أ , م3

 ءىيعمصم]ع , 1 ردا 011 107+ 0 هعاتم: : ا" 12 >6 ععقوزاغ 10د

 لمس عم 016 ةغ ةصلتفمعصمدطاع ل'ه7هزتع خذ 55 ةاتتاع انت 6010-
 مافصعمأ : ىعأ 5'هممآتتع هدتح طممأك همدز همعاتكق , 16أ5 ينع

 5 هما 1 , اه هم نت : همنع هعو ةهرتاعد لع طمممأك طع

 مماتج عصأ مممص وصنعت“ 0 ةاعع دلك لكتصع م10م0و1102 مط

 لمد عالج , ءأ نص هعاق لك ممووعتقطا تأ هلتح مهتطاتعاتلعو نت
 مع ددتتسماعمأا ةاعع طصم]مزت ثمن ىدنصق نص ءمصحتم] ندم عا.



 دآل1 154 7

 11 ءوأ م6ءعووهتنسم 0'هطوعتح عل' دع 145 عتوسمسنهتع عاق
 جرتهطعو معووجلعمأ ءمصصصتع ةص0ل6غءاتصسمط]1عو هاند 1عو ةتتاتنع 3

 ل6محم صفا هاتكم , «مدصصصع طف , هذف , الواو ©[ 0115 و

 ممما5 همد] هدمعاتكم , [عأذ نع يلا ىتلا ناذللا . نيل

 قاوللا , 0: ظ
 17ةرتو

 آبع مم يدن هه عاغ مع 1ع ممملع ةدععوت ندع لع 12001
 هن 1ةسصموسدتتك ةصعوتودع , ءوأؤ 2مم616 رشابم , يتهسل 11 هان

 سم6 012 عدم ع 1 وعول 201عدلع لح جعنطع , هممت
 جم © يا"

 لدم ّنُلَمْفَي 6 ّنتوكك هد لعفَي 0: نتوكَت 11 65[ هان

 6012110116 رشاّبم ريغ , نتحصل 11 7 5 داع ]111 ©

 13 لعدم 301216 نمع 66 نات: عوععدأع , 5011 نوع ,

 ءمرصتمع قو ِناَبنْكَي 5011 اتم م2066 ذ 1215012 11 7
 جرار عن سل

 لز يدم 06 19 هدتتات هز[, ءورصصصع [هصو5 نبتكي موانن' نوبتكُي ,

 كل نموقت ا|النزلاف نيموقت :

 1 عمععصرم]ع لع 1هم516 ماحبسعا ؟ةصتصتص مدصغع مدن
 1ةسكعتت ةزهصتطع : 111م5 (1عو 1حتصغعق ) 707371611 060

 0171 051 0ع0746 مدت“ 10 101716 0ع 107710117“.

 1آ1همو 5,

 2 ( نير ٍ

 12و25 0ع يق 2 وأ م01 7 روت ءمصماضو عامل

 هات اذان 06 ر 00 كل وسلك وأ م0101 ملا

 11عرعو 0.

 آرعو !هدكصعو هت !1عكتمطصق نيتت دعاتعصأ ذ ةصلاتكتم»“ 16

 هكر يتمتل ءالعد ةودحأ ةتتاتنعو نينع 145 70ان 61165 07078710

 ب يس يي



 را وا ةطمدحم

007 

 ههجح ةييولا قدح

001111151714115 8 

 مو" ءأ لهتطم , :0فزح عدخ اع همدحق1 0غ[ عد ءمرصتمتع ١ ةاتطق-
 تاسمغعد ذ هعو 707 عالعو : .هءعوأ هع يدع ]هناء  وصدتتسنع

 2 هر

 7281: 16 72201 بوخي .

 ؟7عرو 99 ه6 50,

 آم 2201 نع لوصف 165 ةهممر5 ل ةصصع مدد , معاتغ ةطح

 0101361: 165 695, هان موت 12 7703 ءا1ع ةعدلعمدعما , ةانتتتقتتأ

 1نددمع همردتستنص , :011 مدت 1200102 لكتصع 1611586 (مهتعق-
 هءرتاع , همرصتمع هءادنه اعد هرتلتمةتسعممءدغ مواتت 1م هه

 رو ار 7 ل

 9 أ أ ا قتسما 1'هرج معاتأ 01:6 هذه نآن ةوفش :

 ممعسصتغع [هدرمع يأ 12 ماتم نقاء. ('ءعواأ 16 همصاتوتت6

 مماتت' 143 6015 211665 0105 ز 2808315 , ([113214 8 668 201005,

 هرج معاتأ 200 ماع "مز5 1مصعق , 1 ةصلتواتعت' 143 هةق مدتع

 127ه: ءالع هدتحستع لع 12 1عاخع ينتعدءءعرجأع ةصم1 هعدعر ءمدمصمع
 و ...نارسإو لاي

 هوببأ, ميبأ , هاباز 5 0 صلت انعت" مدتع 12 7706116 ةعاتح
 4 روع

 2 1هرمعررغو «مرونتع هبأ , بأ: 39 01:012012:61“ د 10115 8 0

 موس 16 رمتامب ةاحتحت1 لئاتط 67 7 1 رصعلا فل , همرصتمع دم

 آرع5 لعاتج ةرمحت عتق ©025 هود 18763 عاتتتحوفسأ اطصحالاد16© ,

 ١ ع( 16 ةععمزل عيا عجعمع ماتم دنهتتع ندع 1ع 0151 8طدع. 01

 انح يعصصم]1 أ لدن 5ععم20 ههق :
 هاتر ل م 0 ما هر نص

 ملظ امف هبا هياشي ىمو مركلا يىداع ىذقأ هيب

 « قلت جه درتتحا 1[ يعسم]اع 0ع ةمرد مفدنع, ةد كمتأ 1-1 6
 «مغهدزاغ , كه يتتعمسعمع ةعتاع دمر مغععر 265غ مملصأ

 « ءماتججة ط1. »

 (0تهصأ ةحح 01316 صدع .ءدكر هزه لمدصصع مماتس“ يعطم1عو ©
 1 د2 4

 م61 ةرنانون: لطت ذل كاخل .هركم 107 787 هع: م07 .6071-

 ل ل ل ل ل ل اا ل كل ل كك ل



 ما 4 9

 001 نر نمص مور نه م 7 0 1 10
 اهتياغ جلا يف اغلب ىق اهاببأ اًباو اهابا نأ

 « (نعرتاعق , 16 مؤعع 0ع ءءا1ة-ع] ءأ 16 مخرع لع هود ماعم
 « هدم ةكعتسأ , هد امتغ لع عامتسع , 1ع ممغطمع ءطصمع تن[

 « ءا1ع ءعوأ مهل عاطتتع. »

 17ةرتو 9

 كانت هس 1 ةروذؤصدع 1 م ا ولا 200م16 مه:

 16و عرتدستسمة تن6035 218ط 3 , الك أ انتل هع 06 ءاتس عمت ءمدصصمع

 16و لدحعات , يدهصل 115 دمرصغ عد تهجم هس عتتم»
 لعو معمدمسدو ةككتحععو زر مهمتك , ءمدصصمع هع 5غ, لع 1عاتتخ 28-

 طبع, 0عو ممددك ةدصعتلت ع5 ءصتسغو مهتع نص 6[, طع

 لك عمم عتسءعدغ ةمحةضمطاعد , ندفصل ذلك ىمصغ هد ةززن01+
 0 حصصعخت مرد 276م لعد ممددق , ءادصع 5ع لةءاتسعاتا نع 0017-

 1010101 0111 اًريدقت , 06 ممغصصع ندع اًنصق © ىّكر .

 1همو '

 » هص ريم

 [دوصق © 1 اًيلأ مودع ايلا هوو 1ع ددز وأ لدن 7و
 ردن ير م عوص اكمال تا

 فلختآ , 6 فلالا 651 مان: فلالا . آعو 15 4 دعي
 ها ها

 فلا ىلق ةلودتالعمأ لنع 1م ى همة عام1510[ ف هه هطات-

 يدعم لح لصتعا 016 ةامع م"6ءغلغ لكس رهتقمر 770) 114 نت
 2 3)06 ن6 ج00 ماغع مدن 1ةدمدعع , مماتت' ه33ا611561* 1

 ممصصتسماتك لح لعل.

 171هرثو 37 66 8:

 (6 ندع 1'هدتاعانت“ هضاعا0 مدن' نونس ها د40 14
 رار ف ع . .

 مباج , هع وود 16و منطق ب معرنل ءجخ 1عاجتخ "0151806
1 

 لزعد]ع , ءمرمصمع ةنس ءأ وب, لات 502[ 065 5



10 ١ 01111 1511 4111 

 06 100 6 7 كلب . (نعو ةهر-ع5د لع طمطدق !هدحمعاتأ عانتتو

 ماسعاد هذ 1ع مممصتغسع لعد ماسسصعام نودلتعتتو. آند ةتتع

 هةتتمعافتع مدت ]عادت ءقأ م0مدخع , © عدأ يتمدد معاتخ 0غ ءاتسعت“

 هعو ماستعأف , ءمدصصصمع 51 هغ1غمتعما لعد ماسعاو 0ع 8

 101 ليعَت : هتصقأ , 1'هدد لثتد ذ 1 ععاتكدأاتك اًمنينس تت 1[1عان

 06 نينس . 51 هد هد سمتأ كطص-لا1هلعع, يدعاومعم ةعوطعو

 ةاعملمزعمسأ هعاد ذ 1هانق 1عو ماسعاك عنلتعتت. 5ةىمزاعع

 ة هعقع هةهسنع ينل هسا سمزغ هئاضصلط ع1 'هوتسع لع 12 ؟هدحمع
 لع هعو ماسععاق لفصق 1'ةهعوطوع 7تلعمتسع )

 17هنو 539 هن 40.

 011 قسوطعم ةةحصتسمتعمسأ 165 ماستعامف 6عدتتعتتو
 4 7ك مم 9

 هد نو © نير, © 15 لسعأاف هج نأ ع(. ني . م توات

 لعق اموععو لع ءعأ اتقدهع لقصف 165 م06[عو. 2 قحتلا هب امو ,

 11 هدأ ءداعدلتع نورشع 6غ 16و جتانعو ماتم ةانأق 6

165 

 17هرتو 46.

 آبع ممم امراكم مواتس مراكم منع ناغ ةصاخملمتغ دع سم
 ممتع ءمحصرمإ نغم 1ع عرتو, ع ممتنع 12 مصعب 11 همتارو ف

 ه 2 نه 5 رو

 1" نودرال 0ع قترملا , 12 ؟مدعاتم» هلجا ىم لوعفم 60171-
 ال1

 مافن مرا ة0اوةمتاغ آه ههتتكم , ه1 0ع زييمتق نهمزنتا 71671 574-

 61/0011. ((ع5 ممماذ مراكم قترملا هذعمتك عاد 1: هصحسمع 0

 هدا 01604 0 311 طمتتخ 7001 ع , ه2 لما 06 نةها1105 0 5

016 20101 

 ١ 0ص ةممعاتلعر وصِقبم 1عو جمدصق 0ع 12 ؟همع لع ىطصملا .
 59ه

 ©[ صوقنم هعاتخ نانت هدأ 12 !هرتنتع قترملا .



511 4 11 

 17و 49 ف

 11 دع معد ةانع 16 ينعدأ1ت هد نيانع 0ع 120566 نتن 5
 مث مج

 [عرمتسع هد مدت نم 1[0/ ط1عأ , ءمدمسبع ىتبضب , 011 م41:

2 8 5" 2 
 انج ةمدنم نا اند ]/0, ءمدمتتع وعدي ه4 ىمري . آنعد ةصلا ءرتمدق

 مانا

 ما عدجتكؤعصأ ندع 71نعا]1 طمعا ممانتت ىشخ , مدععع عض'مم

 مث معدأ طلع دعصات»ع دق 16 08من لع ![ةصلتعمأتك , دق 1
 لمتطم لح ةادطزهمعاتكز 1ع ممملع ءمصل1هدصعأ ةعاتل ه نص

 هلوصع ةعمقتط]ع , عوز 1ع "عاوضعطعممعما 0ع 12 لعتطتغاع
. 0 . 9 2 

 2ل1ءهلع. ود وعدي ء ىمري , 1ةصلععتمد ماعههتمأع نع

 بست عاإ 1 ةممعمأ هحح 2200ع ةم01عدختك : 1ع 2 11عا> ةءمقآ-
26 / 

 طاعمصعمأ هنن ةتطزهصعاتك , موتتعع لناتئ5ص» 210200206 وعدي
3 

 ©[ ىئيري : ةتت 6 هادا 02 د م 12 06-
 م 69م2

 مافرع 2016216, ءأ ]هد نتا عدي كب نموك , 00103126 شخ .

 17ةرتق 9.

 آرعو 20159 75 ةركت ةمصغر, لثأ آا[طص-]ل[د1 عر 19 هعانح

 ننت معاتتت عرأ عععتتما» ٠ ةعتعأ ل م"0لمتودصأ طلعت ءانح

 12ه لغئءمصتسماتهدز 2" هعاتح نت , 20'2مدعغمصأ زدطمقتق أ

 ةتئاتعاع , ةمصغ ءعمعدلمسصأ 143 ةونتتحتهلعدن5 0'ةتتانع5 05
0 

 ةاتحعتعأو هدد معاتغ 20)هزصلتع 1!ةماتعاع لأ . آد ةتكمات ممانت

 1دنتع]] ع 1'ةتتاعاتت' ةزهانأع اًركوم 00010011 1716 171/161108 و

 موا ممانتع يعاستع لع 12 ممعصتفتع ءقمامعع هعرئامتسق 18
 لدصق 1عوودعاف 1ةعاتعاع داع, محقتفر, هنن لتعع لع عمم

 مدهتس عصف ةتئدطغف , ةدصق )ل ماطملتتعع ةهسعاتس ءالعأ عع

 ازعد , د" لهصق 1هو ءمصزهدعاتلك ىذلا , ىتلا , هن ]'هتانعاع ,



 اا
 0 ا ها وج د وج عير

12 .)0 1111111 141115 
 5:2 ىو

 ةعامرج تح , عدا هدنما4 ا ةدنأ ازا: 29 لوح5 ءعاتج 065 ممرحق

 دنيا ندمت , .لهصق 1'هرتعتسع , دهرا لعد 20 ءءاتكك , ءمدحسمع

 راحل , ما 1 , 10 ]'ةساتعاع ماعدا نانع 16 داوم 0ع آه >ه-

 06 00 12 ننتعا1 ع ءدعوعأغصامع هدماعتس متت" 3

 220185 , ةغصلا مدل. (لانقتتأ ةلتخ 22015 01 .2م11ة1 131

 ل 36 .هافمدع 064 ضوطصق صل غطستم , عانم1صتنماح 2ع م1556
 زدسسصمتم 1ع .20زهتسلسعع 1ةساتعاع , © عواو مهن ييعطصم] ب

4 52 0 2 7/ 

 وذ , ينت هوا هرصودإ تعم 06 ٌبتحاض , أ هتقول نم 66 ام

 .هعو لعرتمت عاتق . مد ءالععاتج صحعسأ ةانمع عدلتتك نيتعآم

 نانع[015 مهن" ناسنإ أ 00 لادن 1مت[ 1هاع, لقضتك دق

 00707171017 هتموت 3 66 ام ةمرداأ اهصامأ 068 صنق ر

130681 22101 

 17هرتق 3

 ه و

 11 نأ هطقوكوم 10 صف مه ممنون 0 701:0-

 110125: ىذ 35 16و دماتع1 ع5 لمصمم أهاتكق ز لينش 1385

 14و طممق 2102168 : نبأ 0 لكاك ) , :مدنق 165 .طمدمق .ة)د-

 معا1هانل5 طمتك عد 0 0' صم تمد 3366 ان 217012012 ,

 هاج نح ممدم لغطصت ماَلْعلا , 10115 65 201 0لغطلستك مهن

 . 1:20زهمعاتمد 06 'ةمتعلع لآ: : ءعمطسأو د [0ا5 165 20

 ل ؟عاتاك ءمدز ههعاتلم , «هعداف-لت-ع اهاداعد 1عو [مضعذ لع 1:0-

 زلععاتك همدز هدعاتك, © لع مآتنق , :ىم ءغاس , يدمصل هعو مممأف

 نيمرختسعمغ نصع 1066 لغطمتع.

 ١> ةوصق 00هكع , مةعع نانع 6)20'1عا1 مدن ههعاتك ءوأ لفطست رمهتع 1انت- ح6
 أ لع هد ههطسعر 1هم06معصلمسست عجن 0غ: 1'ةصانم1 ع. ه3 مدع ةد متت لع تتح

 نوم 12 لمءاتسع عد عدسس تتمسك ة2ةطعق هذ تعا 6عدتت0 , كقهطق 2ه8 670111-
 دمت همام , دع ةلئاتمد , امهدمع آر ه86 478ر 2016



 كا 15

 طعمصمسععت , مماحتع 12 ممعدادتع , . 11011 001617-11.

 4 171ةنرو 55

 [نءادع :ءهرته عا نرتعو وعزت عمخغ ذل اهتتخع ععمصسمأ اع .165 م10-
 ممتن ةلاتحعو : 1" 115 طع معاتتت عدا زةطمقتف 1هدصعت 1ع همدصع

 مجعدممعمتعصغ لخص مممغ: 2" 115 مع 5ةغمعطعمجغ زدصصقتك ه1

 مهممعتلف الأ , وز هعملعدأ مدن نصع 11ععمعع ينع 165 5081635 5ع

 معصم عانعمصغ, طمهتف ةعتل عدحعسأ يتهصل 115 ل همن مجان ةتسأك

 موت 12 طمعقاتتع ل11 65.

 طوس .ممدمددع هلزاسصعد , 11 ةمدجغ ةهاعصلت ةوملعصعمأ 16و
 منمدمستد ةكطحععو "عمر 6وءمامصغ 1ع همدمتسهأتك , 3 همة

 ة 1ميصصعت» 1عد رمل كتمصف لعد معمطعم, همدصصتع ت لع تلق

 لات 411, أ هعتح نمت "عزت نةءةصاعمأ ]165 قف هطاذوتعق :

 عزا هع نمع مماتحتع ةتلعمصسصعدا 1'ةءعدمصم]و ديلس 6-

 1107106 -|1 , 06 عت |

 41 اكتبي ال, ذآ نر 2 ءالتموع لع هب

 17و 59.

 خم لتكدصأ هريَغو باَغ امل , ]هجاعات“ مع 5 عوسمع 3

 33762 ان مهتاقناع تمعاتس ل6 ز هدنع 11 معوأ لنضيعواتمد 1عأ
 نع لع 12 عملقتغسممع معمووصصع ءهغ لع 12 ةةهعمد0ع.

 [كطص-الد16ع هج مسك زعأ دبصع انععمعع معمقتندمط]ع , د

 لداعممسأ + مهن 12 ءمصز هصعاتمد و , 14و. هممدمخ 0غ عحصتسمو
 0 ١

 وأولا ع( ءايلا , هرتعع 1ع ممدد زص16[ةحصنمم فلا .

 17و 0.

 آه مص هصعاتم» و مز[ ةانع دهانق - صاعسلاتع عودا

1 

 ميصجا

 هيب يديميسم بج

 دهريع-ب مالا” اما تن1977 جني جحر ١»



 هس مج يي يو حل

 روع نحمي

14 0000 

 طيقغن : كد ءا16[ قف أ 051 31100 محلنا هدصعل , «مححصمع
 م0 جس

 ن[ةصخ رمالا باج كب طيتغمت جدن مممصتع 22006, ءمطحتم

 كيلا فعلا رح 59 ىلع قفاوأ لا ا

 1آعرو 04 هك

 آه 01+ 1 فلتخلا لمد موسع دعا 1ةطص-

 ة1ه1 عع, همصمععمل 1عو معمطعو لع اه ءةتفومتع 06 ناكر

 نتن هد لعاتح مد"هدمصد5 ةككحعق , 1”تص مماتت' 61]511 013 70771,

 1هتاتع مواد" ةصمصعتةاتك, ءأ مدح 06 12 ةننئمتع 06 نظ

 [105يدع ]عانت لعاتح ءفاس زنا 60 5م[ ع5 م"مدمطمق هك

 اجعو. آبعو 15 ةيشأ امو 06معدلعمدأ لع عادت منعنع,
 1 ورود

 66 متنك ىق عوز 16 ىروصصس ءمععمعمغ لئنصع همت عالم ماطتعققعت

 17هرتو 08.

 (ع 7ء5 صقعتوسعر, 1" نياتعر لهصق 16 ءقق مدماتات موت
 16 معن م6ءغلعصأ, 11 1هدتأ ندع 165 لعتح ممدمطتق 0ع

 . مماكاغسمسع معوودصع مع ةهزعدأ مدق 1لعداتعتعدز 2" ينعم

 وق 0ع مغءعوولاغ , هذ معاتأ مصر10 عر 1ع ممصمدد» 46

 هرم مدت" 16 مممازت عج 0 ايإ هنت انعات لدن مهدمدد 0

 (ع ع5 مع 5ع ثماتاتع مهك لفصق انص عقل همدصط»»ع لع
 مدهست1 50115 : 11 مدعمتغ ينل 2 616 مدلك لئتس ةتتأتع 01-

 مدفع 1”0ةطص-]ا[ه]1عع , ةماتطد]6 ةيفاشلا ةيفاكلا , ه لمص ,

 هتف 1120 :-آكطمتكد , 1 لا/قونم مثعذأ يدع 1ةطط[ عم.

 1هرو

 ا تايقابلا , 11 ؟هانأ داعم ل6 16و ممتن عدو نأ, 0
 م

 ناك ه1 نكل .



 والا 0114 15

 17و

 آنع ممم م"هرمدنع لع ع5 دحتاتعو هدم معو ع 5
 04/715 ةفرعم , هد هع ند11  لغدتعمع 12 ءطمذع دممدحتسغع

 لختمم دمتم هطوعمامم كك مون آطتتصغمم اقلطم , ددصق

 1ع عععماتت5 ل'جيجعتس جتتطتع 2201. طع5و دمددك لمدصنحن5 ممانت

 يعوصم] عد ةمصغ عنج , 1 لكحص طمصسعز 29 لختصع ؟عمصتسعز

 3٠ لخكتصع ةضطات هتتدطعز 49 لخشسع 71114 ؛ 59" لخص ءطعحول

 69 لختص كقفصصعدتتز 7 لكتصع طععطاخز 8" لثتس ككل

 17ه 0

 11 ماعوؤن يتعواتمس لفهصق هع 7عدلو نلاتع لتت 20 مسأ 6
 لت د70 هدج 50 معغ بقل . 51 ]كدص أ ]هدام طع ةوصأ

 ؟مرصصغو ءاحهعتس ندع لتس ةعانل طممأ , هدد 1عو طمعا د 1"هج]م 01+
 ن در و

 جدت 01, ْْذ رك دعس 50100 ( ةنصت مصمم ) 211
 . 9 هَ .

 51 1خدص ع5 لعتح هيأ ىعدصم] دع , هرج 16و تأ ءمصعم7061
 كن د 1

 دكعسصط]ع , فدحتصع زرك هلثا بع لللماامآ: ( ةحصصم دمتم )

' 02017 
 17و 8.

 (0 تعاود ع1م1ز5 هرح لمصسمع مماحت" طم 011 5111020110 112 0'721-
 مموزاتمد ءمدصم] اعز عدا ةتصما م02 ه طمططتممم انت 20616

 يدع ع يغار 1

 «غاؤطد»ع , ارش طبات 11 0 7715 دمهم 501 هتددعااع دنع هللمذو 106.

 (0تمصأ ةتتح ممدمق م2 م0365 06 1'ءعومؤعع ممم 1مل

 جزم 6000010 كيلعي معاطوء , هرج 1عو لغءعاتسع , م0انتلان

 هتكعامزك يدع 12 ةععمدلع مدمتع 0ع هعو ءمرصممو65 مع
 5016 م25 هيوز ءههنع, عم 66 ههق, 115 دهددغ ةص0لغءاتصمط]عق ,

 ءا هع ممممدععطأ 101101115 37ع© انت 10570 م01“ 061-

 متفرع 7م ءالع , همدصسصع ِهيوُبسيِس 11]5160100, تأ ويوفر
 11مم.

 عر جي عتسو دو هجرس ورا <



 اننع ةة5ا

10 001111111115 

 آ7هرو 0.

 [رعو ممصصخ لمصغ 11 5'ةوتغ لفصف هع معتق طع ةوزحأ يتلق
 رمتخمزد"عمص عدت 0125565 لدصم 12 ه6 عمع ع5 دماطق 21010163 ,
 ماتتقفوت لك 'ةهمرات ناتعدأا ه انصع 957066 اذ[10176 سنفجم , عا

 خذ كمودع ةصلتحتل 0ع هعالع ءةممءعز ه6 ندع 1'هتدأعاتت

 ©111026 21“ 065 5[720 مهع وشو .

 17 6رتقو

 ملم 2 2
 1كطصحال[د1عع معادن لتعع ننعم ءالوأ هو“ م61 ةنتفطآ]ع هذ ىلوأ .

 آدوصق 66 7615و اًقِطنا هوا ]ةصحموسداتك ةدعتتعتكانع , م0انن
 وم

 نقطنا , همدحصصع, 11 76275 78 , اًبرعأ مماتت" نيرا ©[ هلت

 ماتو 87 , الص 201 نّلص : 11 هدا[ 0'ةتتوزت" 0طوعاتن6 ءعو

 اتنطع 1015 م0101 6.

 17 10١

 (ن6 ندت 6)1000 ةصصتسغل1 2[ عطص عدا هن رام ةهيلق ام, كءوأ 1
 د 06 ىدذلا , هغ 1ع ت 016 ىتلا .

 17و 0.

 ١ ظمتتس طتعم ءمرصم»"ثدلعع هع يدع لتغ 1ع اكطص-الاآد166 ,

 11 1ةنتأ هطوعد6ع» نينع ام ع[ ىم معاج عادا ةانتع ءططم10ا 65
 رجمدتت' 1هانق 16و ععصتخعو عا ماك 14و دممطصط7عوز 606 ننت ه

 , العد ةتتكؤأ مماتتخ اذ , يتمصل هدد 16 لمتصا ه ام .هان ىم:

 قنصقأ , 1'هد موا 016 موقي اذ. وانا وقت اذ ف 7945م

 نابزرلي"ا ناموقف 15٠١ وطوال لم 02 سندا 4 لكلا
 1ددصق هتك هع هوفر اذ معمر مدءعماف ىذلا , ىلا , ناذللا , عع.
 81هتم 51 1خهرد مءعودسضلع اذ , لقصف ع5 ةجمعوذلمدق ,  ءماصتمع 2

 1[هتكحصأ نانئادنت 5عان] ءأ مممطدع 20201 270 ام هان ىمر أ © عقأ
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 هع نمد هداعمل مدع 2 اغلإ , ةلمو اذ هءدأ ماتتق 0ع 12 هه

 [6عمرتع لعد مممأك ءمددز ههعاتكت. ا هزعا ءمدمصمعاتأا هج 0011
 هز أذ, لهصق هع ءققر هقأ يرصق1 0616 هرج صم ءمصممع ©00-

 لمصعأتك , ددتتحدسأ 145 عيتفسمسم هت عمق 22263. 51 )6 لتقف :

 و مأ تيا تبريض أآذ ىم , ©2 ©6© ©83, ىم وأ 711636]-

 1عوصعمأ جت مماطتسماتل , همرحصتصصع ةمعاطمدأتل, ©[ أذ , 7ع

 12 م0مموز نمط ءمصزهدعاأتتتع نتت 16 دانتك , © ءوا-ف-لتنع

 تبرض , 656 16202018011. 41015 ليز ءأ ورع 5و[ 311 20-

 متسول , ءمدصسمع معتم[ ة15 06 ىم. 51, ج1 002118116 ,

 ]6 ل15 ره مأ !حيزا تبرض !١ذ ىم , 165 0عات>ت 5 ١ديز

 2غ ارع دوصغ ذل 1دععاممدتتك, همرصتصصع معاطلا115[2[7 06 اذ ىم

 نتنمسد ءمصق10نرتع همدحصمع انص ىعانأ 0مم[ طمتخ ذ 1'ةععاتقوأتك ,

 أ منعرسمع 11 76716 تبرض , م ]1306 ةحوست ةورن ةطح

 (ةءملعمأ : هع دمصغ 1ذ لعد هدطاتلتأ[نو5. ل'هتسسعاه15 ططتعاتت

 لهصق هتك 1عو ءمور تعومضلع» اذ مصصصمع نص لغم دقأةاتك

 ادعم ةررتغو ىم هدد ام, ممدتع معملتعع 1" ع0 عووتمد ماتتق
 ةمعجوت مدع , عا مدعم لهسأ ةطاحتع]] عطصعاطا 37عع ىم نهدت ام .
 ]ر«دصق 1ع معصتع يعسصرداع , هان 14و لعاتح طمصص5 ليز ءا ورع

 مرتك هلت ممدصتس أنك , 02 م01111016 5110051“ ان11 ١) 2 انت

 ءالتموع , عا ندع 1' ردن عووتمرد ءمدصرم]غاع ةعتم1 دئررص كيزأ ,

 هد1 طاءم بورضملا وه كيزأ .

 17 نق 6.

 ؟1هزعز 1ع ةعمق لع هع 77اثق : (ن© 01 56 ]01711 هتل 11101 ©011-
 لمع مماحتخ كح ءمرصوم] نا عع 1ع ةعصق , كعواف-لتتع هع سمح
 ةرد[تع116 ةلص , معاتأ ةانعر, هان انصع م10م051102 ءمدحم1 16 ب

 ر

 6000010 لفك هنبا , لمسسد هع يعدصم]ع : لفك هنبا ىذلا :

 هرت ينعايدع ءاطموذع نتن عووويمط]ع خه انصع م10م10[031 ,
 ىمرصتمع ىدنع , لمحو هعااع ءهع77عووامد : ىدحنع ىم . اكد

2 ٌ 

 ادا حت #كاو
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 11, ىدنع انعدأ اآذهد لع ىدنع نناك وه 10010

 ممدصتسو]ء. ('ءوؤ ىصصسع ىذ ]هيناعب» دع ؟نغ هيتس لع 1

 801:16 : غل بنش وأ ٌةلجج وه لوصولملا هب لوي امو .

 (ع ند'لكطص-الآهلعع ج لذ[ لهصق 1ع جعرتن م6 ءمنلعصتر ننع 12

 م0مودآا101 ه0 ودعانس+ ةلصلا لمزخ ءهمصاعمتس انس م1:هدتمسم

 نان 5ع 2م م0166 211 20770111 لوصومللا , عدا ةدزعأ ذ طعوتتس
 ءمدتز» 0' ءجععم ل مطق : هاج عج ه انصع معاتتتع لهسم ءعغ ةيعسصرم] :

 ىدنع ىم, هان 1ع مودمسد يتمرد همددتمع ! !ةء» طبارلا ,
 مدمعع ينل 1مهرصمع 12 اتهتدمص صانع 15 م0مووزاةهد ءمدح

 لمد عال ع عا 1ع ءمصز هدعاأتك , ه5أ 5هدنق- عمت عطلت

 17هرتو 9.

 (نع ندع 1'هتننعات»» ماع مونع ةدكرص ةقص , هم ةوررأ 6و

 20 ءءاتكك ءمطوتتخ , اعاذ نبع 1عو ممدمك 0هععتا كه 6

 مواتعمأ , تأ هعانع نت ةم]موتتأات صصعمأ ذ 12 طمغصع 1601.

 ضد ءالعغ, نتدصلأ هد 01غ, هل !دبع هوبا براضلا نءعاج ب

 ه1 16م , هوبأ لوتقملا ىنتاغتسا , عوز: مدحصصع وز 1['هد 035031 ,

 هل !دبع هوبا برضي ىذلا ىءاج , هدد طاود, ىينئتاغتسا

 هوبا لقق ىذلا , ها 11 هون ثتلعصأ مدنع 1 ندع لآ منغ 1

 [ممعاتهر» 1ع ©077707211/ لوصوم , ءأ بدع براضلا هدد لوتقملا ,
 هتعع 16 معونع لع 12 م0 مموزاتمسص , ؟هدرنصمع 18 1

 106[0110]6011 ةلص .

 11 هوان موععر, ةتصقا نيتع 1'هطوعتحتع اكاطص-ل[ه1ع, ينع لآ

 ةعرحدست 020 ءعءاتك همدز همعاتك , 12 مه ممدتغمد ءمدز هدع

 ارجع ةمزخ تيرتسمغع مدع بص ا؟عئطغع هحح انعم لكس ة0) عءاتكر

 ءمدصفتسع لفصق ]'ءععمصم]ع ةدتتطةصأ : ىقضرتلا مككيلباب تنا ام
2 

 دتموكح 111 71605 م05 111 07ان[176 00111 آه 00اذأ0» 0لماس+ 76

.1 0106 760116 
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 17عرتو 0

 (2دتحتل ]جدا عتتت' للا نع 2 معووعطمط]1ع ذ ام ١, 11 7عدنأ

 لتعع ننع 3 , 06 مممصصع ن6 ام , معانا "عم 6وةصاعم» ىدلا ,

 يتلا , دتصقت يتع 1ع لسسعا ها 1ع ماستعا مههقءعاتلتس هات 16-

 ممتستس 0ع «عو 00 ءمدصز هدمعاتلك. ختصما ]هدد معادغ لتتع :
 مم 00

 ءاج ىأب يسلط تءاج نيام ابهذ ىاب اننيهذ انا

 اوبهذ 3 ه4 طم نبه ا

 11 ةزواداع ءةمقاتتاع نع ىأ متعمد 14و 8عجتمدق ناتت 10-

 لتودعصأ 165 هدف, ممهتك دعب عدحعتأ يتحصل هع دمدص ةودح

 لمصعأتل معوأ مماصغ عد "2مم 0 هصصعتجلتم» 37 عع اتت ©012-
 مافممعمأ , ءغ نبع 1ع مممأ يتت 0ع70ه16 ةعحتتمع لسع مهنتك

 3 12 م0ممدزأ مد كمصدر همعأتكا ع نلتت كانتا ىأ ( دنع هعوأ 14
 6و6 ركب

 «ء ندع ةذومصتلع اهلصو ردص ) , وأ نص مهج0طج 30115-ع+

 مجلس. ةتممأ , ةدتحعدستأ 12 0هءدتصع ل لكطصلاد16ءر, لمصق

 هع مدقددعع لع ايخل عمرهم : كا مهيأ ةعيش لك ىم نغزننل

 اًيتع نسجرلا ىلع , ل [ةتتأ مدفع“ ا ءمصصصمع ة1م1]06-
 نر يع

 مهط]ع , أ 01001 هد همصقغويدعمعع مهيأ , © ممص
- 

 مسمي ٠ 11 هر وأ 1 مدغم ع [د0ق ©6 771:8 :
 نع نار ينَع

 ٌلَصْفا مهيأ لع مُلَسَق كلاس ىنب تيِقَل 0 اذ!

 هن, كهصق ءعو لعتتك يعصمأعق ر أ ءوا د 0
 0'ةصصعرت مرد 6ع1 ( ع( ممد مه5 ةعباعصعما ىلسضاتتعا ) , ءأ
 1ع مممصمست ةعجدصت لتسعطمهأتك ذ 12 م10 ممد102[1 همادز 012-

 انحع عوز دهرتف عماعملتت , ماتلكوتتعر  ممانت نلانع 1' هع عوولمص

 نأ ىسصنم] غاع, 11 هتسسمتغ املا ل11 كشا وه ميسا 6

 06 دصغتسع, لضفأ وه مهيأ ىلع .

 كب .٠
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 تأ اهانأغ5 1عو ءمصلتامصدك تيدتتسغعو ه-0عوواتك 2ع 5ع

 [10انت عدا مه ةانطتق ر يآ لمز6 ةاعع لغءاتصسغ. ختصمأ هد

 لعل يلب مرا هزيل يع ىاب ذ ام

 مولا رش 61 ةهتطق) لات 7007

 قحت ةتعضما تك, 11 ]5 ادع هعانع عيسعقأتم» 017عجونلغ همت
 امادك مدنا 145 ععوسمب هتتتعمق , ءمرصصتع 1'هطوعتحتع [؟طصع

1121 
 17هرو 101 مذ

 1[كطصحالاد1 عع لمدصع عا لعد «غولعد ممتن ءمصصمتا»ع لقصق

 ننعاو ههه 11 وا معحصتخ لع ةدتممتتسصعت' , لقصف 158 م0-

 مموزانم همادز هدعاتحتع , 14 مهدمد» 046 تناعلا . 701:0-

 رجم "10170716 01 لع ”0ممءآ, سبتت ةعتتن لع انعد صانع هعاع

 ممممد1 مص ءأ 1ع ممصح هنن 20 ءءاتك ءمدز ههعاتكم 11 مهتتاع ,
 1 ؟ لدن ءدق هنن نع م:"هدحمانم عه !هتنعع هد عاتمد لسعات
 و٠ لع ءءاس هنن ز1 لعجمتخ ةاخع ممثك ذ !'ةععتمداتك , هومدحصصصع

 رموزسحع لخمس طع هدن لكس ةلز ءءاتك جعمطدلز 35 لع هعءاست
 هان 11 ع0 ةاثع هند عغصتختل , ءمصصصمع ءمصم] ةصعصا 0 هصع

 معتم لختس 0 ءءاتك 7ععطد1ز 4" ءدطص, 065 هده هنن ]ع

 مرخمسمسم , لعجدصخ ةادنع ءمصصرد] ةدحعمأ لكدصع م6مهد16هدد , هدد

 ممن سمسم 12 ممغمموتاتمس ءا 1ع مممصمسم. ؟هذعأ انص
 2 0ع © لمصنع ©88 :

 نوبي مست 00

 متت ننع 1[ عود عدوزمرد 1نغ همدصم]غأع , 11 هتمتغ ملل

 لثرع, هنم نولكات امم , © 06 مغطصدع, هنم نوبرشت ايفا

 تأ, 3183 12 5انم]م1"ع35101 1 مدهدمالل , 66 لاتت ©



 511181 "114 أ

 موت ؟مدصصعب نصع م:هزموتاتمص ءمسصماغاع , ةمتغ مةمطولع ب
 دمزغ ممدحتسملع , هدح مع 0014 مدق امتنع 1'عالتموع لاح م0200.

 قتسمت , 11 دع 1هتتأ 005 لتنع , برضي ىذلا ىقءاج , »1, قءاج

 كدنع هدبع ىذلا , ممهتك هد 0011 لتتتع , وش ىذلا ىنءاج
 برضي , ©أ , كدنع هوبا وه ىذلا .

 ةحن انعت 0ع 1 اسوا امب ء هدد ]1[ 551 املا امب
 يار

 نسج , © 21025 1ع م0616 ةسعمتغ لهصصغ , لهصق هع 725, نط

 يىعوصمأع لع 0 نقل يتممدعز هد 11 ١ هحتتنمتا ءكلترنوع

 لع هب 8 0 لت 0 13 ممععصتغت ع 1ةععيمص , ف
7 

 مهتئممد 0ع ]12 تسع. آنعو 05 1 ويف 011 رم , طع 5من ]1

 ننع ممانت" همدمرم1 اع 16 761.

 17ه 07

 [رعو عمسصس تعمم ةضهطعو , ءمصصصصع 1[هطوعتحتع اكطصض-

 1ا1د1ءعر هع مدهعادوعمأ , "ءاماتح معسا ذ 1!'دضتعاع غ1 عحصصت-

 مهاتك , د لعتح هماصتمسدق زر 1ع5 تسصخ ةلصعأ46عدغ نتل 5

 ءىرصممدع لعد لعد 1عغامعو لأ ر 1عو ةمطععو 1ع معوانخءاتوم عصا

 خذ 15 ةعاناع 1ءاتصع ل .

 [ةصهتووع لع 15 ةععمدلع مدتصاتع لع هع 7عر5 مماتحتدصأ

 هالك ينعابمع لتلطعملاغ , زع لمزك عد معصلتعع همدصمأع.

 آيس ءطمونت1 هوا طم , ءا 1 2 مواتتخ 01011011] ةيغص , 3
 4 اهب

 مم ممقو1 10د 7 ءعطقلع تفرع , لان ©5[ ممان1' هقفرعز 5

 12065 طفلا هيف لاق هدد 12 ؟مهدعاتم» 000161017 لسبخح

 17عهرتو 8. !آ

 تاللا نثامزأ 1؟ ممدص لخثصع 10016 لعد ةعوطوو لع '[هتعأ

 [ددصق هع ممم , مصصتصصع لقصف 120 ءءاتك مصر هدعاتل ( كح
 لعموصأر عرق 52 ) , !ا"مهعنعاع عا عم ممغسع اعصص]تت ءتنزنالاا
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 8 كنا , © هارآتو# ةمزال , موعع لتئمدح طع معان 005 16 6"1-

 امهصوطم“. 11 هم هوا لع صقصع لع 1ةمقتعاع, لقصف ّنآلا
 1701:1670[, ىةادتحت هنأ 163 ععمسمسمةلتتاعطق , 2216 تع ©

 1201 , 50115 55 ؟هرمع 1273110164 هدج ة06>12ءاتسوط]ع , عد

 [عحصع آج ههاعدب“ لع !هج'اتعاو 0867111011 فيرعتلا ةادأ ىنعم .

 (عانع لمعانتسع دمع مهتنمأأا ظحم] 1مصلغنعز همم ز1 هد عوأ لع

 نأ 167م5 , كممصتصع 0ع نيج 167175 , موي ]مال , . لجل ذات,

 ةعاس ممم , ندع 20010'1م 0ع ]'هتاتعاع 0غاعحصتصسع ةحن
 16م5 م0501[, 3 ©© ]لوالت“-01 , عءالع اذاتقاعا , 00أأ |!عاتت' 6-01.

 1و 0

 لدوصو 145 همك لمصغ 11 ةةهتغ 161 , 1هساتعاع وا هنصافاا]

 8ك ناز , عا 060100 1) ةضراع , موتنعع ندع ]'عمحج]101 ءاذ ةةأ

 هرسرمم] يصعمأ دعمت ماتك, أ ماعدا مممغصصع يتئتصع 506 لع
1 

 [عو يعرصم]عو لمصصغو 11 ةمدغ ةطممتتصامو 0ع لعاتح
 ممقفعو , كمصخ آئدحس ه لثأ :

 رورد : اطار 72-2 1

 « لت هتعتللت حمدت 101 145 اختكلعو (عد'مسد ممتنع 1
 « ع هعمل, ممهتق ]ع 21 غ1 عصلت لع [هدعطع» ذ ءعالعم نمنح

 « ةممعا1 ع 60 ه1-هامتماه +. د»

 ١ لو همصقعتتاتع 165 هممدمق ةنوطعو لع نعد لت كوك ةم>"غ65 6 اماتكاعق , مةعع
 ع

 ندع لخص زعممع 18 ةرصمصزرتستعو ويديم 010 ايكا هدأ 16 مادتسعا لع

 ءمك ه6 لقاسع , هانز 06 لقسع .

 لف يوتصق انع كبد , مان, ةان11ة01 ان 211116 00©16 , كنينج 126

 عمزأ تصع داع لع ءمزداناعز هه 16 ؟همتطع ىذجع دع ممعطل مدلصغ لعاتع ءمدطع

 ما6وحعمم لتعوعءأم. 8[ ةمصصمتسم ر 16و ممقأعق ةتطقاتغدمصغ نعاتعأا ند ع1مز5 16 كمدص
 رمافصعمسأ لتسوءغ هنح ءمدصيص1] ةدحعصغ ةصلتسءعءعأ , 11 هاعفأ رجهك ةصحزتمدةذطأ6 نصت'مص

 هنأ لثا كتينج- هد اخون 0ع كل بك”يلح .
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 اكن 131111 :

 اناس هوقإا تشرع لاا انإق كنق نار

 « لع 1 حن , 10506 1 35 "6ءماططال 205 771538463 , ©
 « لغمدصعت , ُة صماطآع آ[عهتكر, أ ةرمركماتح عع نص ةعداتسمعالأ

 « 1ع ةدتتك[دعاتمم +. »

 طووصمصععت , ]جمان 12 طمعقتتتع , 1060010-10[.

 ]آ.عو ممماو لقن هنع ناك دق ام ملل ةزوصتل عادا , م66
 م0700 متدك 15 1107115 م70م765 00111 11 5001[, 716 10 06 آعاتت“

 07101116 م10[1:["1. ()» 1جدتع هدتلعتسع معاتأ غاتخع , هان انتج 20-

 زءءاتك يدمتتظ ءهلتك , مدصحصمع ثراح , نسح , سابع , نان انت

 مدد 0'ةءانمد , 20221226 لضف , اًضر , 011 آنتح 70171 5155107111[

 بع مسن ءكمرصتتع نأمعنت , 22014 نلاتث , 03135 5029 0

 مضت ع, أ ةريصمصرسمع 0ع مذ
 "ل هرتك هعو جمدصق م05 يتخ هدأ ان 0'هطمت»ل تصف هتان
 0عواتسهأتمص , ةودحأ ممدحصتن5 لوقنم 807500715: هعاتتع ([ان1

 هر 6[ , لهصق معد هعتسع , لعد دمدطق م10م1عق , عأ 162
 ةاتاع هطموع , دوغ 2مم6165 لعكرم 5.

 آو 112 : 5.

 آ1هزعز لعو يعمصم]عو لع هعو ممماك لمدغ ]'تقدعع 2 [مذأ
 0لعو ممصصف مهز*ع5و نست ةةمما1يبعصأا هذ انصع ةعانلع م67-
 ةمصصع هذان ذ اندجع ةعانلع ءاطمدع , ذ 1!" عجعاسفامر» 0ع 13

 ]16و هتلمعو معرتووصصعو عا لع اهدتكعد 1عد ةتتاتخعو ءطموعف ةاتكج

 يمعا1 عد لع 1ع مهطتسع ذلك ممديستمتعسأ ةةرآ1 سعت. ةتسقأ ,
 مو

 سمع نبا ام رثاك 40م, 0ةونيدع ةطقهتلدط , كلك 40محقتا

 1 وسو هع 765, سغنلا تبط ها مدد سفن تبط . هدا-فانو
 ىرس ءقاستأ نص ه0ز ءءانك ءاطصتمصسع هنن مهاضم صرت طل[
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 حج 1'عععاموزورد 064 هتك 1ع هحتاعو ةحلقسم 0'0مهج: ةفيحملا

 ام ساء, هدا لعجعدتت 1ع ممصم مهمع 0ع 81ةلتصعز مجنلا

 [' هما, هدأ لعج عدتت 1ع صمام مهمتخع لع5 8161ة0عقز قعصلا .

 1ع 611م0, ءهيخغ لعج حتت 1ع دمحم 0ع آاكطمتا23160 , 515 0ع

 2101631: ةغبانلا هءآدآ و71 مدتمأ[ دهطااعردعتأ ١ , نا 1ع دممطصح
 ممتع 0ع ماسك لكس م0616.

 1دوصق 16و طمطتق 0ع عداتك ةتطقأ مام5 م10ما"عق مهنع 20-

 لتممس لع 1ةمتعاع , هعغ هتتاتعاع 0011 ةاع ذات تطمع لقطك
 لعتتح ءدق , د * يتم هعق جمدمق ةهزجأ عد10]0] 65 ءومصتع ©010-

 معالهكتكم , ممحصع قعص ام م ةغباف اي و“ ىنتقص4 15 ةمدغ
 را

 رح ةصصعتتما» 3762 ان 31161 200 , 0100 نايبذ ةغبات

 11050و0 ( 1ع 19 هعع ) 06 121ءماربعت». (0ج 1ع ةاتج ماتم ع ةتتققأ ,
 رمهتق 2عمرصعاتأ , طمتخو 016 ءعو لعاتح ءةهم-ل

 1آ7عنو 5

 آما عم, هج لتفدصا ىنغأ , ة'يمرتسمع لئدصع مممصتنتو

 ءآلتماتىدعز 16 دءدق هوا, ربخل نع ىنغا . 0'عوا مقنع 12 همصح
5 7 

 ممتصاع لع 1 ممعورتتتع ندنل 2 ل3[ لوأو , هنت آ1عات 06 لوالاو .

 ؟7مهرتو 116 كغ 117.

 آهذعا اتنص يعطر»أع لهصف 1ع هده لع مغودتتمم : قايلح

 اننا ىدهعب فأو ام 765 06انم: 01015 , 005 710165 ممق 65

 014 1111 076 ]01 ”هو065 لع هواك. آه ممغطصع ءانمذء د

 ا1 عت هتتقذأ طم 1عو لعاتح هده لكصتعت"مودتم عا 0ع د

 عداتمد» , يتمتع 10م6 "منعدمعمأ. آطصحالآدلعع عج لمدصع

 ص ةيعسسرم]1ع , ءأ 11 ةوأ ةثلعمأ نمد دع معاتأ م35 ةه8-

 1 10 عج هد هع ممدح , 228 (0101/16[0/1765 ة”هطع , د6 6لتانتهط , امدصع 11,

1 1386 
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 اروع نا يعدمم]ع هتتاععم علا , 1150 ضأف ءوأ هنت ةلضح
 عتلتع , ةةهصلتف نتع ولوأ عيا هنح ماستعا. كلن همصاضتت# ,
 د1 , كهطق [هاتك هعو ءمقر 16 ةدتز عا ةامصخ لدعأ هدت مانععل ,

 1'هلز ءءاتك مععطقل همصعم ل0116 ةحتعع آنت , هذ 0251061011
 1ع ممصع ءمدصصصصع ةصعطموأتك , هغ 120 ةءاتك همدمصصع ةطمات-
 كمانك , ءأ 11 1١ ةدتتخمتأ ةصحت عوام 0عو لعدح ةعتصعو. 31 3

 : 3 ع

 لعتح ةعمعو دهدحأ هت ةةسوتلت عع, همدصصمع تنأ بغارأ , 02

 معسأ ةلصعأ»ع ذ ؟ه1هدغغ 1آخدصع هج 1'جتحاتتع ةتههلإت 5ع.

 17هرو 120 ه6 1

 آب 6صمصعادتتك معد نام دمغم هدد ةلهج ر كءوةف-لتطع يسنا
 معاتأغ ةانكع هدت انطع م707051101: 011187 , 50116 طمدطتسقلع

 همرصسع مي رك هوبأ كيز , 5016 76216 , ههدحصصو ءأج كيز
 و 9 0 .٠

 هدبع : هزت دع عممعمأ انصع مه: 1216 عهصأع لئدصع م1020-

 هلانمم , مدع 5014 ةصعماتمم] رع , ءمدحصصع لهنتق بذاك تنأ ,
 ع

 5016 ءمرصم]ءءع , ءمدحصتع [هص5 ىينموملا ريمأ دبع انآ

 (0نمسل 1" ثصمص عادتك يأ ددسع مهممقزاتمص , ككلع 00116 ءمصح
 ممتع يتعا يدع ءكطمذع نينت 12 ]1ع ذ 1[ةصعطمةاتكر عد عم "ة7م-

 معامسصت 1106عز كعوخ 1ع ماتتك ةواتتت عاج انط 01012010 , 0100
 و رعب 7 2

 لهصو هعو تعوص]م]ءو , هوبأ عاج ديز ه1, اهجوز اهبْرَص ةمطاف٠

 "1 هد ع[مزك هم معاتن هع لتقدم ءعصفع» ل عوسمع» هع [خ طبارلا
 يحمس 1ةصعطمدتنك كا 12 م0 ممدزمدد نحت دعدتأ 0' ةدمد عادتك
 ةمصغ 1لعداتعتعف ممدتت' 1ع وعمق. 1[طص-ال[د1عع هج لمدصع عا

 عمص]م]1؟ : ىبسح- هللا يقطن 706 م07016 ( ها ) 1016 1116 51/11
 311 11611 16 ىبسح- هللا وه قطن . 1 7011 نط 21166 م115

 !'ة]1ءمردص : ميللا كناحبس اهيف مهاوعد اكان 1710601101 8

 ه6 انعاش (دءه0ل] : امدمجوع ل 10 , 0 آلامنإ
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 17هرتو 12992 ه6 5.

 لا

 نمد 501:0 دماج , .”عونؤ-لزع نمدصوع» ذ1ه ءمافعمدتع لعف

 معطعو , همدصتصع لمصو كوخا تيز , 1ةموصعتةلتك ط'ثقأ مق
 هعرمقف "عماعرتمم عدم انص ما"هحماد ءةمعابغز هنن ءمرصطةتنع ,  ةز 1-

 هم عاوأتك ءىأ دنس 20) ءءاتك ل676 لم ؟ءعطعر, ءمدصتتع براض ,

 بورضم مالسع ب هد ممغصسمع انس 6)30عءانك نلتت , ددصق نان

 لغم لكتص عرتطع ر, مددتقدع ةانع مهممبأ6 موت 58 هع
01 

 عمتك ههاتمم هذ هعالع ههاغئورتع, فدصتسع ىيبق , ننن ةزودتلع

 مويه ىلا بوسنم , هر 00117 ةاتم]موعت" انت م0202
 ع

 3توأ بذاك ديز 7ةمثوءداع وه بذاك ديز , ع( ةمدان دنه
 ع

 "عمر مدورداع قف ةمئأان حنه . ()6 مموصمسس , ىانتتسأ 12 006-

 نسمع ل'اةطص-لا[دلعع , مز[ ةانحع ييحرتسنغ غهاتاعق 1عو !هذك نع
 ![ةممدعتةاتك هددنغ وهعارسم هلمدع, عجاف -لتعع دحص ةصعاطمدتتك

 ةهتتوسعأ مهم مدساتعمأ موك 15 ندملتامف متسع مدن هعأ
 و

 ةدمصعتةاتك. ةتسما 11 1هدتأ لثنع : وه هبراض ورع ديز 7610

 06و( آنت وه لكمم»وأ كمت. آدوصق عا يعمجاع , 1ع يسملتام
8 

 نيرتستغع مدع براض ه'دممدتتعمأ مهك مذ ةصدتنمت ,

 ةرمموستعمأ نذ كعتلز هدن, ممانتم 5 ءعمرتسعت" 287 ع 15 ععوصمل

 1023111605 ةةطعو , ورمعل ةيبورضملاو ديزل ةيبراضلا . "ةتتاع
 2013 8 01 ٠

 0' معصم عم 1 مانهرجحو» كناعلا ريمضلا , ”ءووز-ؤ-لز:6 وه , 1

 هعمق مد01 011 ةاركع يدع كعءدأ ةستنمت ينت "همم 7/610. 11

 2 06و عيتمسصسسهتتاعمو نادت معمم عااعمأ لع طع مهق عمم عت“

 1ع معمدمسم , نتمصل هعغع ةاتزمعوولم 2ع معدتك 00هدص عت“

 الع هذ ةسعاتصع ةسوطتطم1هوتغ , ءمدصحصمع لفصق 1'عصتماع

 ماتا اهمب راض ينهش طيز 70610, 065[ 1 01 70776 ( 0



 كا 27

 لعموم همام ) [11:0. له لتلك ةععمعع لعم ععصتنعد دع اهتقدع
 161 جنعاتس ل0مانأع ةانت' 1ع ةعهق.

 اتم ممقأع هج لتغ, د ددتممسمتأا 164 مهدات 08135 انص
 ههه ةءةممظاهطآع :

 ©. ضع 9 ربل لا 7 مم ةى 5

 تملع دقو اونا دجتلا ىرذ ىموق
 ر 0 5 0 ل 3

 « 8/165 ةيتاعاتتت5 , عع دماغ عاتع نيتت هدد طقات 1عو نلت ععد

 » نل عنو لع 12 عامتسعز آه ممدغتخغ لة لصمحص عا لع آكمطتمس

 » هدتأ نتع هع يدعو لتك ءدأ 12 نتا. »

 (0م هذ يتعر ممانت ينع 1[ ير عءودامسس ظذغ محصمافاع , ذآ
 وه را # ا 6

 جاتتمزأغ ؟هلطت لت مه اهوناي .

, 

 17هنو 5.

 طورن ةّثج مسأ , 11 نتن ةماعصلتع 165 دمطمك يتت هن

 مصسصعما لعد ىتالدام»معمد ىيعلا مسأ , مدع هممموزاتمص ةتتع

 صمدصق نست هيتسعمأ 0ع5 10065 هاداتمقامد ىنعملا مسا . (02 ,
 1عو [عمممعو كسعمصفأمصعاعأاو لع العاب معاج عدا عت 0 حمص
 كماتلك هع مععرطتعتتو همرصعمع .ةتتح 3660203 , ع2 50115-ع2-

 عمل هصأ نوماكلاب هدت دنس 20 ءءاتأ ؟ععطقل لكتسص ةعدق ةصقلمعاتع

 ذ هءاستااف , همرحسصع كارو ديز 27610 ( هذا 06771876 101,

 رادلا ق ورع 707 ( 051 ) 0ه75 10 1101501: ةططهتك 6

 ئعصعو كسعمممفامسعتعاو لع [عمصمو مع معاتتت عدا 6 18-
 معصعمأا دعاتتت" 0'ةدمصعتداتكك دتتح »0205 06 ةدطقأ[وصعع :

 هرج مع ةدتتتنمزا لتتع !دغ ورع ودم لعدم : امادتعأمتك

 ز1 عون معيحمتن لع 16و امتع دعرجتم 0'ةنصمص ءاو15 هلت 5
 لع ةتطوغمصعع , يتمم 11 عد مودلأع نص ىعصق ؟ةهتقمدصقطاعز

 مدخن يعسصماو , هذ 1مم لنع ليلا لالبلا اهب 101106116 6
 . 5 , 34 26 م 4

 00116 71101 , عيبر ىربش بطرلا 65 00115 /7هاعآمو 10115 65
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 لعدمم 7015 0ع 701. طبه ةمتكماح عج ءوا نةب1لعصتع , عدا نسل

 ا ه انص ممم ةمانق-عجا عملت ينت 2ممدعتعمأ ذ 12 ءماغعمتع

 ع5 دمدزمق ةلطقأتن هتاف : هدد هللعأ , 16 ةعرق وأ لالبلا روسظ

 !'هممهت1110 06 آه. :مات»6116 آه , بطرلا دوجو | 16

 هان اه م705هنعم 065 له 5

 1هنو 126 3 8.

 آضصعاطمهأتك عدا مآتتك ةواتح عادا 00/111 ةفرعم , 1
 ةركن: هعمعملمسأ 11 ١) 8 طتعص 0عو همم هنن زل معدن ةامع
 1صلغطمت. آكطص-الادلعع ةصلتوتع مدن 0عع» يعسصرم]عو 1عو كن

 ءهمصفافسعع5 1ع مآسسك هدتلتصمتمعو , نحت معمم عاأنعسا 0' عدم

 مامون عع محماس ةصعطمدتتك نص صمم ةد0غطسصت

 17ءهرتو 129 3

 آددصق [هاتأ هع يبنت ءةأ لت 0عو همك هان ]لست توام هقأ

 :معحصتمع , غ1 عملسع هج هطآتوغع, هداصع 1ص ءاطمونتك 1 1' نصمم

 كماتك, 11 طل ه يدع لعتح كطمدعد ندت توعمأ يتعأاوتع >>

 مانعواتمس : د" ]صح عولتمد عدا لغ[عملسع , لتأ طماتنع ةتتاعاتت“ ر

 اربخل ناك لعفلا اماذأ , هدت , موانع ةعمدتسمعت» دمع 228-

 متفرتع مانتك ههطتتع]]ع , العف ربل ناك اماذأ , يتمص4 1'ةصمد-

 كمتتك يأ تس >6عطغع. آه مهتكمترت ع ءيأ نينع 5, هنت انتعان

 06 ماق كيز , هدد 015016 هيز ماق , 11 طال 011101 ماتت دق ةص-

 ءاطمدتتك , دمت 6ةممدعتمأتك : 1عو لعدع اةحصعو عجة عمل01عدخ

 21006 لعف , ©1 086711 لعأاف .

 آ1 1ةدتغ هطوعرحتعرع ممتسممأ نينع , لصق 16 ةالواؤفطمع 3
 عروسته ل1123 ةمطعق , هععا] ءوأ "عواتنعاسأ انك 665

 لعو ؟عطعق لفصقم 1عوودعأم 11 مثل ه مملتسغ لع مرخمدمت 5ع3-

 "م 0 ةهزطآ1ع , ءورصحصصع ماق هن تماق . (©ةط ل , خدت ؟وداتنةتتنعر 11 7

 نط ما"هحمتنم ةعدقتط]ع, همدحصمع لصق اًساق ه( اومأق , هزج ةلصمعأ
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 اصح ءموتمص. قتصمت, 51 1خهدد 036, ناريمالا اماق ه[ ةوخدلا اوتام ,

 هد ”ءودرلعو اماق هغ اوتام همدعصصع لعد ةثدمصعتوأتلك ل63

 مهتم اصح ءعتونم» هوس 1هو ةصعاط 02315.

 و0 طورصمت 14و مق هان ]صح نسلم هوا هطاتعغع , عدا هعاست

 ندع ]1'هتتاعات» تتتتمع ةت051 : هنع هب امهرمضم هبلع داع اذا

 ربخي انيبم , كموؤ0-لز>6, ًادقبملا ىم رمضم ربخل ىلع داع اذا
 رسبخلاب ةهنعربخجي ىدلا , 1هدومغ آةصعطمدننك معدكعتممع انص

 مممصمسم نيت هدم عا1ع 11لنع لع 1'ثدمدعتةاتك, ءمدصصمع 3

 هع يعسمأع : ل اهلثم ةرملا ىلع , م06 8 2204 , 5867

 لمعاوءاس»» ىاجتاناسملو هزدك 06 اسوم 6. طنتصح ةقامج 11 ءقأ
 هطاتوغع , مدمعع يببعر ددصق ]صح وتمص , 1ع معمصمسم ةهكاتحع

 اه م«6ءملعرمز6 1ع ممم: ةرقلا , لمدصغ 11 ل016 ءعمعملدصا

 «ةمرمعاع» 106.

 1ةهعو 9.

 (2عوأا ةتصقأ يت'مد لتغ , مدنع [مرمع لع ةععصعمأ ر كرمعل 1

 م 24 2 ّظ و

 06مواف-لذع, ىمسق كرمعت , هدن طذعد , هب مسقأ ام وه كرمعل .

 17و 40.

 1ك , 2085 عنص امو عناص لك, 11 1دتا دهان5-ءصاعمل
 نانورقم , 0ءواف-لتتع 1084 0007167 نأ: 5011: ناتقن16 5011[ اتم

 هاموءعو هم ءمعد. 11 هج ءعون لع ممغصع لهصق هعاتع ماتوقع

 كنياَرَو تنأ 101 61 66 0111 16 5071160 01 , © عقاسف-لتتع

 0عا705 0071716 011 اع دةهجدطاعتم. ()5 مودتتت'م أ ماجا عقاعتت عدل
 ١ هت ذعا ءالتموع ةطقماتسع لكس ثةدمدصعتدتتك , هد لس عاما نع

 و وأ ةرصمصإمع 0ع عم , ماتتكوتع, 51 ]هد هنأ لثا مناص لك

 عنص ام عم , 1ع م06 عم ءه( دور ءمرمم]1نصعتا 1901 عدا 8



28141115 30 

 [هردعاتمخ 0 ثدمصس ءاهاتكر دمحمتم 1ع مممأ نتن كانثأ و ثاقطأ هان

 ممصصتسمأتك , )ع كتمتك ماسك مهاسسعا 0'هلصصعأامع 1'ءالت«موو

 همم اكطص-لا[د1 ع.

 آيمطآتودكتمس لع ةةتعع ءالتمدع لع 1'ةصمدعتهنتك لهصق ع

 همك ر مه اتعات نتع 102ةنتنمد انا عما نصت عطم عد

 10 ءمدصعتأ6م لع لعدح ءطمدعم ةصخغموضدط]عم آاكدصع لع 1'ةتتأتخع.

 [[هرتو هع ءمم-آذ , هدد معدتن عا هج 01 يمتتسمعل“ 1 ءسمص-

 . كماتك , همرصتمع لهطق 6 7عا08 :

 ىتغلا بكه ىدلا ثتوملا 7 اونمت

 نايقتلي توملاو ع هرمأ َّ و

 « 115 زمكمدأ دهتطمتام 15 مم يحدث 631 ]هتك عم 6
 «1طمصصممع , ءأ عمد غهددغ طمصسصمتع 1 13 طممتثأ 00177 عنخ

 «انلط لوان1“ 56 ع2عمصأتنعا“, »

 1؟7هرو 141 هأ 4.

 آ”ةصمصعءاوأتك هدنف-عرجتعسسم لت لهصق 1ع ههه لمصخ 11 ةةهتخ 1ع

 وأ هدن 1ع 7ععطع ناكر نتن هيا ةلمرت5 همجدماءا ةماث , كعوخفم

 لزرخع معمل عمم هصخ انس هكا طاحغر أ د 0تح 71607717161 ةصقأن , 06و(

 ة-لتسع هةسحرم] عمم عم معماطع ةدبطوغةصاتك, هدت 1'هلز ءءاتك ؟ةعطوت

 نضاك . طوس !ةتع نص انقدوع 1ةعتانسمع لع عالع ممهصتضسع ءآاث

 ماتوسع لع ه ءعجسسم عر 11 1هدغر 1 ندع !ةصعاطم 21 50114, 013 ان

 ممم 0'ةعاتمد , همدصتصع لقصف 16 مرمعطصت لع ©>16)]610 برض , 0ان

 تنص 20 ءءاتك ؟ةعطول 0ع 12 1هدنممع لعفأ , موا -لن6 5110 61-

 اهلك, ةزتوصأ ممانتع ءمرصتم] ةصحعما نص مسدد 0 هعاتماد , ءمصحطمع
 ىييبت لوصخ 16 ةععمرب0ل ةيعدصمأاع , هنن 1'ةوننتح تعم لخص

 دمدم 0'هعانمد , ورصصصع نوكي ام, لمصق 1'يعطصراع ةانتحه طك :

 اًمماق ريمالا نوكي ام بطخأ : د5 يدع ع همدص 0'ةعاتمد هثأ

 مم ءمصصرم] ةدعجأا نص ممم ةتتلتتعا 0472 دع 1ةرجمو”[ا'
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 1ع 1محصع كضعمصدفاةصعتعاز 3* ندع 1106ع يرتسصغع مدع 1ع

 مدصع كمععمدفأةدصعتعا دع 5هذأ مدق 0ع مهاتتتع 3 2011701

 ةعرحتتم 0 ةصمد كهاتك ذ اةصعاحمةاتك لسوتعا 1'ةثصمص عا 21 ءقأ

 ةما13- عما عصتت : عوأ 13 14 ةعدق لت ا7عالؤ 141

 طمحت وع تعجملتخع مدعاقت [عمم عما ةهتكمرم لع ءءاتع ممهم1 غل

 لع ة'ءعمرتسمعت» , 11 مع متت مه5 دعانا عيصعمأ ةهانق-عمتعمت لع

 1" ةثصمصعادنتك داك 11 [ةدتأ ه2 ع0" 3ان)031 ([11 3 هع 1

 7 2 ءآلتمودع ل6 ناك ذل هدج ناك زذأ . ةختصقت , لقصف 1ع5 لعاتج عجعدط-
 ماعد لمدصغعو مهنع اكطصلالادلععر ممتع معملعع 1 تمن عوولمد
 [0--ذ-!هتأ همدصم1 نع 11 هس لتتع, ممانتم 1ع معمل" :

 4 اًيسم ناك ذا نداك تيعلا قرض
 3 12 1عاطخع : ]10 هعاتم» 06 طهتلبع !' هدعامسو « [1©1, هن

 ه0 0011 ه ل14 0عاددهتاا 1101
 آل( ممتن 1ع ةععمصل :

 مكحلاب اطونم ناك اذا نساك قمل ىنييبت متا

 4 ]15 اعاتسع : طه مادك م07]ه816 هدد عدلتم]ا © لو ©
 06 اه 007114 , ه !ذ6 هما هماامعت 0فمءت0 06 ماا ع1م65 اناح

 0111م1

 11 هد ءوان لع ممعصع لع ءعا ةنتطخع يعاب :

 ايتيلا# يالا نيكو له يظفما
 لمصغأ 1" مدع عدوتم» ءمدصم] نفاع ىعطمأل :

 اييناه ناك 150: نئاك اًيظعلا ريما لوك
 ام 01111716 6 ل ةتااهتك 111 6انهن ل16 ال0110 11 36 [10111 6011

 17 نو 44.

 ِن 2و را 2

 © مرمطمدعع رسكع موس 1ج متع , 208315 063[ ممانا' زمع
 هلت 011“

 مد وود يرسم جنح جسم برو جوس وسجن ي#
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 17و 146.
 ين م رو

 ]ورم ىفن هبش , 0 ءمتعسل ىلا 10 077716 01

 1ةرو 148.

 آم مه816 ه 016 ضاملا , هيد ]هد 06 ىضاملا , موان» 8

.1165111 

 17و 149.

 رخص لتكدصغ لكو , 1طص-الاه1 ع ج هنآنح لتتو 104 15 ه7

 2111075 مهلك ةاعكلا .

 17و 0

 (ن6 نحت وأ ةصاعملتا 1 ءاما5 م ءصصعما ذل امو دع ها ةاعصل

 ممتصأ ةحتخ ةتتاتنعو مدهاتعنلعو منوها عد. آنعو طممأاك ءىج

 ىلا اهب ةصلنيدعمأ ناتعر, مماتتتت نتمد ماهعع 0'ةهطمت0 امر

 هر معاتأ ةدقاتتأاع نقع لكصح وتم , أ ممعااع 1! حمص عاقتتأ

 هحتفسصأ 16 ”ةعطعز هدد معاتغ لمدع لثعع , ديز راص ابذاك ام
 ا _ 2 نا 1 4

 ع1, دمحم لاز !دعاق ام . 1 هيفاذلا هوا مود" ةيفانلا .

 1هنو 5 د

 1آب3 ©0125111611012 51 مامن وذ وه عفرب :قتكي امو , 651'0-ف-

 لتتسسع يدع , يتنقل 1ع ؟عطع ناك ءغ ]عد ةبتاصعم 7عمطعف 1ع 8
 ممغسع ءةهاغومرتع م عمعرععدأ لصكاانعدعع نتع ىدتتع 16 ةدنز ءأ

 نتنلم طمعا غصت هنن ممدمتس أنك, أ "عرج 1 عرتمم عاج عاج ءاتجتم غل 3

 1ع وعرجك لختص ةغاتطانغ, 115 ةوزناأا 3 ماث ه0 ماعام : لهطق

 ]16 وذ مصتضمتتم , 115 ةمصا صقان 60165.

 11ه 1535 © 4

 ع يداكطم-ل/121عع ءمدعتعمع لهصق هع معرتو , عدو نينف

 16 ةئتعصصع نتن دعرتن لع ءمدصم]ةصحعمسا هج لع تثوتسع ذ 180-

 زععاتك مطول اهتقدصت !هدعاتم» 0'ندمدعتمهاتك لع ناك أ
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 جامد 7عماطعدو ةعمجط]هط]عق , طع 001غ زدصممتم ةانتع ماهعم دس

 م6011 صعسأ ةهزدتنو هعو 7عطعق زر ةتسقأ هن 2صع 0016
 2 م 5 9 ا

 لو : الك) ديز كئاعط حصا: ييءعاومعد عردتستسمتست دق

 ممم عااعمأ ممدتساممسأ ؟عااع ةصخت تؤلم. 51 14 ءمدمرم] ةطص عم
 لع 1ةدمصد كدنتك م'ءعدأ مدق انصح ءمصصتد] ص عما 011:61, 20815 قأ
 ععمت1ل ءةمصعسأ نص ءمصم]ةصعمأ ةضءعمصفأهسسءلع] 0ع [عططزمو هاد
 لع آنعد , 1ةصح ءعرتونمرد ءوأ معيامستمع ز هرج معان لمدع وطعم

 كثتن# , امنات حيز كدنع ناك, ©, افكتعم رع دجسملا ق ناك.
 311 5ع ممموعمتع ع5 هده هان ]صح ءععواتمد ةصغعت"0116 مهن

 1م نواعم م«6ءملعمتغع دعمصط]ع هجمت انعدم , .هدح نطلع
 ممواع , عد كاتم ممددصأا داع نأك ءغ 1ع طممأ نيتت 14 ةادتا ةصمح

 مم 601ه6 عمم عمغ, 1ع مز"هحمطم ناشلا ريمض . 7 0. 3

 ا(مهجبمتت+ هتمطوع, دع ةلتك. ا. آل ١ م0...

 17هربو 150 © 7.

 1آدعو يعمصر]عو ؟ععمسغ ءمصصمألا»ع ةتقفطصعاما 16 ععصتع

 0'ءالترموع لمص ل 535 سنا 06 1!ءالتموع همعع نأ :

 مها ارجخخ ناو ٌفيسف اغيس نا هب لّتق امب لوتقم ءرم ا

 06و -ا11> اعغفيس هب لتق ام ناك نأ .

 1[جعوصم] ع ا 2376© ول :

 اًكلمولو ىقب وذ ٌرهدلا نمي ال

 لبشلو لبسلا اهنع قاض هقونشم

 0ءواف-ل1ع اكلم وه ناك ولو . (0م 7016 يتعر لهصق هعو لعات>

 مقر 11 ا 2 ءالترروع لد ؟ءعنطع ءا لع 1'دععصتأ هات ةانز أن
 «(دمسأ هنن "هاف غسمع هده هان 1'ءااترددع لد 706 ناك

 معانا ةت6هزج* انعات , 1[ ةثصمص داتا "عوامسأ ذ !ةععمفوتتك , [كطح

 الم1عع ![ستحمفمسمع يح لمصصع نص يعصماع. آع١5 عئذمم
3 
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 ممهتصسعم5 لتدعصسأا ندع, لدصم عا يعطصمام أ 1ع 0011

 ةعوصل)1هلط] 8 , لآ قا ]12 مدا عساع 71 020186 16 ةنان] 0611

 ' غةبصانلا 0 ندع ام مدح معمقع 1'ةطوعدعع لت 77طغ نآك

 ©[ نع تنأ امأ هدأ مواتر تنك نال .

 لن 15 157, ضيوعت ؟516 16 هانز ءأ لدن 7ع بكترأ : ام
 هوا ماس ع]] عممعما هج عغصتخاتل , ءىصصصصع ءمصصم] ةدصدعتتا 0

 ضيوعت : ماس , 1!'هكاتحع , لقطق اهذع , 5ع 73م6[01 ذل نآك.

 1هنو 59. |

 '[«مزك ءمرج01610م35 5م تتوغعد محدن ننع ام يعنعع
 ِن

 مممصسمع صل ع6 5 سيلا 1" نيت'مد 06 015 8 نأ ام: ةممع 1 ا 1 نأ ام

 د٠ نع 12 مغوداتم» ترجتتسغع مونع ام , دع ةمزغ م35 06-

 امتنع مهن دصع مهن عملع ل'عععماتمد , عع ونت ه اتعدن يتقصم
 ب 5

 هد 016: بذاك الأ حيز ام ز 39 يتمرد مئاتقع مملصأ لت

 17هرتو 2

 المزن 0عو يعدسماعو لع !'عممردامز لع 12 مةمودتاتمن ب
 ةهزمد"نو ال أ هزتنو ناك ام , عا هنا عو هت" عووزوصق ةعممط]هطآعو ب

 براق نب داوس نع اليتف نغم

 « 5015 82012 6'112161عقؤةعاتل“ , ه1 لوا“ 2110161 ةتتعاتت 10-

 «6[1«ععووعتت“ مع ةعرحاسم لع تعم ذ ةغججو0ل, 815 لع آ[كهضط. »

 لصملا موقلا عفا ذا ملعب

 « 51 16و '”ممهتسم 5 عملعسدأ ممات 230هزت“ موتا جات 010-
 «>ةك1همق , لع طع ه5ان15 225 16 ماسك معمدصأ 0'عجأتتع  ةاتتعر

 « 105 ندع ]ع5 ماسق اةعطعو ةمردغ 1ع ماسك ة16ةاعق.»
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 1و 5

 آف دعرق لع نع عرتو ةكأ ينل ةتتتلختع 231:620621 0انع
 1["نممصعدأتك 0ع داك هكا لع ىسع همزك دحتاتع نيتناتس 78طع ذ

 1["ةمرتمأع. 11 7 ه١ هعمعدلمصأ لع5و يعصم] ع5 لت ءمصاضقتتع

 (عاذ ندع هعاسعأ :
 عرج 9 ر 0

 « لع و1115 7676211 11011771“ اة 001 هيلا دنع 0ع 1!"ةطسم ب,

 - «عأ مع واعرج ءوأ مللت ننع ]ع هع 7712556 م88. »

 1. 6ندمصعتهأتك هدأ ةتتكذأ 010161015  انت© 3
 رمدصصتسو]1ع ءمصرم] نغم , ءمدحصمع لهطق © 7ال5 :

 بيرق اهَعَبرَم راوكالا نم دايز ىتبأ صولق تّدعج دقو
 « 11 3 ءوؤ عمدتحت6 ينع 12 1عمصع]ا] ع لع ءطفصمعوتج لعق لعاتم
 « لف لع 2300 , دجمزغ هذ مُوكطت»ع هذ معد 06 لتكاقصعع 5

 « تعا عقم »
 [ةصطس 11 ةصتجتع معمر ع يدع نعو 77طع5 هر ممانت' 62012-

 كماتك دص معطع هند ميما فخ. 1!دعصمام :
7 

 الوسر لسرأ َجرخي نا عطتسي مل اذا لجرلا لّعج
 « (عأ طمصصتسع 2 م5 14 مدت , 10ةلاتل 26 ممانا'هأأ

 ) 705 همر" مص معتكورصسع , 0'عدتتمزت عع انحن 206553861*. »

 2[1دصق 16 7عو 5 0011 6و1 مونت اًربخ . آنع م0816 56و[

 مصكمتتسم زك دن لته1 همم لعد قعوطعدو لع 8غطتم , كتل

 جد ءدك 06 مدتنقع , "عاممصءاطعمأا هه فعامتغ 18 عممتسةلكهدح

 لع 1ةععدمواتك , مدصصسصمع هد ةتممتتسع انا ةعافتغ هعالعق

 لحد ممدصتصمات1 كك لح عغمصتاتك.

 ()0 معاتأ 551 ]16 ريغ هت اذعات 06 ريغ: 210 سمع

 ُع راضم وعر همدعز لغز ىمدصسصع (عصع كضعمسفأةطعتعأ 0611,

 هزلدصأ موانن' 0700040671 لال بحاص 16 ممم: ربخ : مههتؤ ذ]
0 
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 ععيات"م تحت مرنم هآمتت5 ندع 1'هصافءععلعمدأ لن لاح دعو تصح دمدح

 10101671611 1104167777 ةضخحف 0 هع نما عذأ ءمصاتدتتع
 3 15 نعام مرمتستتط

 : 17و 68.

 يل وأ 26 ءعووهتلع 00و76 نتتع نأ اغتنأ وأ مماتت

 نأ مافتنا : 4 وعررد عنا ينل ءوأ روتتع لتئمد طع 19556 5

 نقوعع 06 نأ ةممغو 14 هععطأ كشوأ .

 17و

 آب 0816 لذ[ ريغ ال مم اهريغل ال , هءونؤ-لت6 ندع

 هعو لعتج >؟6طع5ذ ةمرصغ 1ع5 دعتلف لع هعاتع ءةهافومتع لمصأ
 1'ةمركأع 501[ اذ 536.

 17هرتو 9.

 م نع

 (0م كمزأ مرمدمدععت" , لهطق © 71:5 ر نق كشوأ هتت ]1ع
 ن ما  س مو

 0ع ىف كشوأ : 0عوأ نع نتكتنح همرطتم عاج[ عاتل" 015676 عد

 06و 16م5 : فاقب كسشوا نم ىيبشلا دعب قطني نأ يتبني

 ًةفاق هبلق عب ناقلا ىف مغدم كشوا ناك نال ةدّدشم
 طمس ةماعملع هع رجعو , 11 دنا تعطمقت اعل“ 16 63

 ىعمطوعو لع 1 ههاؤومرتع لمصغ 11 ةههتأ ذعار هاطخغ اتت 011
 ليعاف , ءا دن 42070101 ر بخ . طتمقت , لهصق 1" يعدصد] ع كهدصغ

 ع ع

 مون ظطصحالاه1عع , 16 معرطع اشنأ جه موددتخ ةععد6 قماسلا , [

 ممتع 6مم عوانك وم . 11 هد ءوأ لع ممقطمع ةعع 143 خزف

 ىعطعد لمدصغ 11 5'هعتغ 1ع لكدصع طمهصتغاع ةممءاولع , 387هأل :
 2 دب وو 2

 ىسع , قلولخا ه6 كشوأ , 51 ]هد 01+ : موقي نأ كيز ىسع ,

 ء[ هتصقأ لعد لعتح ةتتاتخعو 7 ععطغعق. 0[هتك هدج معاتك لتكخع ةتنق51 :
5 5 

 كيز موقي نأ ىسع , عا 21025 نأ , 76م امانا تق من1 ةاتثأ
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 1من 12 ؟مصعاتماد 0'دععصتغ لاح ”ءطع ىسع , ءا 11 طل 2 ملاك
 0'ةثدمص عت وأنك: هد لق[ عاد نع ءهق ننانع هعو 7ةاتط 5 5011 48

 ةمزال هاد 007ماما5 ةماق .

 ١ ل

 دز 16 7عنطأ ىسع عوز م6عغ06 لدن همم نيتت عةأ 1ع كانز عا لع
 12 م"ممموز مد , هج معان , 0ع ينعاودع ععصتع أ لع ينعا نع
 ممصصطع ندع 5011 هع ممل , 6207101 ©" 5 د 0ع

 ععدتع5 ءا لع ممدمط7ءو ىسع, ءا لكم موقت نأ ىسع ةنف

 اموقي نأ ىسع ناديزلا , ه6 ةهتصكأ 065 ةتتاعو و هات طاع
 مرح عزت ذل ىسع مانت" ةمعاجأ, انك م1001 211 200123611, عد

 مدعم لهصعع ةجعع 1ع ممم م16 ءغلعمأ ( «. ذ ل., عج لهنا
 اعرمعو , امتع همدصعم عم 1ع جععطع عج ععصتتع عا عرج همدمط7ع

 هجعع نعممدس) , ءا لتععر مدن دعوطم]ع, موقت نأ تسع دغش

 اموقي نأ اًيسع ناديزلا , اوموقي نأ اوسع نوهيزلا , ك6 31

.3111168 065 
 1هنو 4.

 آم مممصمع هطوعرجهانتمد ادع )51 1هتلنع م6ءغل عممسم عدغ ذ
 1'هءعدمتمد لدي ع5 1608 , 2 ]1 عانت لهصق هع ؟عو-عت, لهصم 1عولدعل

 متغلا اقتنأ وأ مونت فلا اق تنا .

 آم نننطع قتنأ هوا هررصمسإرتامع 6 ناقخبا ]ماك , أ

 نسكز م1 ملغ 6176 57

 17 ةرتق 7

 11 وغ ممعوومع ةصتتختلع لع لتنسع يدع 1'هلدع يدع 1'هانأ اتت"

 مععمدصسمهتنلع 0 هطوعرح عرعر تعدوا لع ماهععع 1ع هانز عا يت'مم

 ةمعاام 1ع 07 4 نا مسأ , ةحتدصأ !ةلانطسا يتنمص

 ممدصسع 10201011 0 114 نأ ربخ . '1'هدتع[مزك ]لات

 معاتأ ةتتمتع انعم , ءا دمغسسع 2 اتعب 0'هملتصمتسع , سمسا
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 1[ ةصمصعتةأتك قا معدمرح]د عم مدع نحس عمم كتعمصفامس عآ

 هل عطتم] لع (عدحمو هدي لع آتعات , همرصصمع انه ع[ ىدنع ,
 هان موت تنص همدصم1 ندعم ةصلتسععأ عام مهن انتحع م1:6-

 مهموزانمد ءأ دمد مثونسع , ءمدصتصع اهيف ءغ رادلا ىف.
  ةنوعمسماع ةذودتطع , الغ لب 10من ن1 زن هلأ آغ, 031 لمتك

 هماأو ةهلكما» , 0610.37 008 116 لل مهق انتا 1171من |

 17هرنو 8.

 (0م 7هزغ مه هع عن يتاخطم-ال[دلعع مدعممع 1'هتصتمم
 لعد عمدسمسس هت عقر انت ةانزج م 0وعاجأ نع , 01811018 مهن ءانلع

 َ معنا ةاع معمصم]ة منع مدع طيح صمصت هعاتمس , 16 ره

 لع 11/6 انعصخ آه ماقعع لح 1ع, عد دمدتأع نتع عقار, لقصف

 12 هلئاغ , 12 مةتتاتعانلع نأ: ع[ مم 12 مهتتانعانلع َّ , انك

 1011 هعاتع [ممعاتماد : 0عوأ ]ذ نصع يسعد[ 1م لع ماتتخع 601.

 [دوصو اهدسم , 16 مرمدمدم 3586 56 22ممم116 ه نأ .

.81 3 179 115 

 1طص- 1 دعس 0و 165 ءههق لهصق 1عونوصعأو هد

 ل011 011 نأ عا ممر 1 ل5 ةمردغ هنت طمطصط#ع 6

 ةز5. 11 015 ةايلال مماتت" ممتعاتج !ةتعع ءةمدص معمل ع
 ممواع, لع لمصصع» لعد يعصخرماعو لعد يدهتعع منعصتعتكو , 6

 اعدجاع هاكدصأ و همسولوب لعو لعتح كعمصتعالو :

 15 رثوللا كانيطعا انآ :

 25 ةوقلا ىلوا ةبضعلاب ونتل هكتاغم نأ ا ىم هاغيتاو :

 3 هانلزنا انإ نيبملا باتككأو :

 "١ مكعم ىلا هللا لاق .

 0م مرسم" عمل ةتدؤصمعمأ نانلل طع 5 ةعاأر تت 715161, ([

 لعو ؟عمطعق لتاك تم»اعد ل6 همن", ماتتكاتع هع ةهاحأ ]ع5 ةعاتلق
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 جاتحعتعأو ة'هردزدأ1 نع 12 ؟هرنممع 0 ءعرد:عدوزمرج طهددددغع قيلعت 1
 4 ]ذءهن 06 لوقلاب تيكح , 11 هثإ ن6 مآلنق ههئانتعأ

 لتمع اهب لوقلا ىح: رصهتف هع دمصغ ]ذ لعتع 1066و همننؤ-

12117 
 17ةرتو

 4 مدختع لع هع معبو , ]'ةهينعسس ةصلتعتع 163 هكر هت

 م0236 لع يدهن عر, لهصم 1عوودعأم هد معاتك 7020261 نأ

 010 ا ةده]هدخغ. 17010 لعد يعدصرأ 6و لع ع3 يدهأتتع ©88 :

 ٠ اًديس ليق اك !ديز ىرا تنكو»

 ش مزاهلاو اغقلا كبع هنا اذا

 د نيصلا كلاي وبا لا اعلا كرب لحنا
 3* مر روفغ هناف بات مك ةلاهجج هوس مكنم لمع نم,

 ,/“ هللا دجنا ىلا لوقريخ .
 81215 مماتتع نيتع , لهصف هع لعمصتعا» ءهقر, 12 عأع هت

 ةمرد هجمات ءداتمم , 11 1هدنغ نتع 11066 0ع لوق 0176 وع 0انتتع
 لعسع 105 , دمزغ "6ءا1عمصصعصغ , :ةمزغ تسع معمار أ ينع
 [هدتأعد 165 لعتع هزه 1'ةيعمغ لح ؟تنطع 036 ةمزغ 1ع ممتع

 ('عوا هع نحت ه آتعت لقصق >0 هددها لمصأ 1' عمان عو-
 ون هرج"

 همر ءمحمم]غاع ةءنم16, هللا دج قا ىلوق ىلوق ريخ .

 325)1 10115 ©6858 ©88 , 1 وسهلا و ع هيستسمات ملم 170016

 ةاتل1ة21[ ته م1002 نإ 011 م 22015 665 ل غناةتلق

 مص ماض هتص عرمزتعسأ طخمز» 1هذسص , عا زل طع ةمصأ م05 260685-

 ةمتععو هذ اصنع ةععمعع لص ةععاع لع ]لا 0.

 1١ [1نرتعتب رصف 6 7هماسمتع هبمطعر د6 (قتأ. امص. 11 , مده

 25 لع معمقع دع هع ال625 ةزوصتطع : لو ا ع170آ15 06 27010 0|0أ[ , 6

 ه1 آ'ه للأ , انتا ماانع6 : نمآآل ناتع 0 ءذأن انت» [متاتتع لمت 16 ان ( ق1 آ1عااتتع , 06'1-

 هارتات هأ امد هذ :همساالمل"ء5 ) هذأ ةهتصاتك لن !' ةدءامشا و0
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 قت رت عتتق 189 , زون 6و1 ممن“ ين , كه هع عنطع ةلوصتلع

 ٌبسن 76 هااماطان4 , نا "هممت ذ اعالع هد اعالع معتةهدحصع

 آتنا عدت معانغ لثسع نمل زن 2 ع5 ةتتام1165 ةاتتن عننا
 هةمزماتتعمسأا ]آدم عا 1'جناع ةداغطمع. 5

 آدوصق 16 معو 183 , ارجل اف هوز موت ءارإل 8
 1كلطصحال[د1عع ةهرتدصغ ةصلتوتغ 0'هلتم0 14و دك هذ ]خه 001+

 1001 نأ, ماتتق هعاتخ هان ]'هدح 2 16 هطماع ءةداع نإ 6أ

 قا 11 دينا لع 13 يدع مه1غ0ها14 هتل]ءاتت , لقططق 501 هملسآ مال ,

 هر 016 م1006 3

 17ةرته 4

 «وصق هم تعصما , رزو هنيدتكع اهلم انو هباء, لم
 1101/42 : ل

 آ.ع ةهدق 5[: ىقنم ىلع ماللا هذه لخدت ال.

 * 1آ7عتو 5.

 طونن 1و1 6 ئضر , 1 206 ' هتامدقمم امانأ ملم 60-

 مدط]ع ل ةاتع همدزانعاتع ان كفيلا : هع ننت تيعآتتأ 8-5 ظ

 معن , ه0. ), عهأ صمصطص 6 06 دق

 17عنو 0

 ط©«دصق 1[ععصخماع كمدصغ 1 مدن !كطص-لاه160 , !ذوصحتسم

 ةزودنلا# اكبلاغ . ظ
 17و 7

 آبوتتاعتتت» اطل 161 17015 هلتعمطقأ 02063 من3 2116011-
 ةعرجخأ 1دندوع لع 1'هلج ععطع ل'هللتسم هم هم 00م

 ١ نِ! (نءآو ه آتعات ,

 ٠ زخم ههه لتصح ءرولمس , 1ع ءمدصرماةصصعسا لع 1ةصمطع
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 كماتك نامصخ مامعغ داع 1ع هددت عا هج سمسم ل4 عا 1'ثصمص-

 هكماتك , همدصصمع لقصق هعو عطت]1 6و : مداق ىدنعل !ديز نإ
 03 3 روعب ورد ماا

 بغار كيغل كاخأ نأ , 6 لك) كيماعطل !ادمحت نأ :

 2٠ 0 تمصل هدد صام لدتا 16 م:020دد دهزطصتغ لصفلا نرحع
 ( هجمت هبمطع, د نلثتك. امص. 11, م. 5586 ) ةتتدصخأ

 ["نصمصصعتهنتك, همدصتصصع محرلا زيزعلا وبل كير نأ :

 3 رخمطس , يتمم 1ع ممم لم, تعداف-لتع 16 مدد عانت

 دعا لع ىاتز هر وأ و 20 1 ةصمصعتهأتك , همدصتصصع لت

 عا يعسرتام : ىّلوُألاو ةرخالل انل نأ ٠

 11 ةحتغ همصق106 عع , كهصق 16 7ء25 187 , ربقخل لومعم
 همدصتتع لب هن لاح , 06 طساولا .

 آندو 189 عه 190.

 لكطص-ال[د1 عع تتعع نيدع 12 م1013[707051 [ا1 ©5[ 015

 اصلا سعصمع لع نأ , دمزغ همرص[م] 6[ 6ع, مهدت يبتسم همت د

 همم 0ع مدعم «لمصعع 1هعتتع ةتتعع 14 دان عا لع هعاأع
 تمرر مد1أخ0د , م1155  ةانع ممتك هان ط0هطصتسقأتا1. 1
 هعاو ط'عدأ مدق لع تكيدعات“ , عا هدد كاع يس 0 محزن اجو

 مداتتسعف, هؤدصصصع هءاسن م: نولصي هتكنالمو هللا نإ ٠
 آد ممغصصع طمع 2 اتعت لهصق 66 77عالق :

 5 - نب َّ 0 م نير

 نافند ىوهلاب احوبت مل ناو اهناو ىاف بط له ىليلخ
 « 8165 لعتح ةستمر زب هحانتل يدعاو دع "عمغلع 7 هنت ت0هتق

 « عا 2001, ([16[11010 770115 26 164 52 مملسأ و 120115 6م1:013-
 «1ئهدتق 12 ططه]12016 0ع 1'ةصحماتت'. »

 آب تم اتت دايم نوح 0ع ناد1 ؟«وأ معاتطماق 6 كلل 1[

 11551 نكال عا 3 رمقتق 26 16636 موق 760 تيل

 لعل 0 نأك .
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 17هرو 2
«< 

 آم همس ةصعصا لن 7626 مزلت ءوأ ةماتك-عداعم لن: 16

 ةعصق ةناأ يتعر يتقصل هد صمم نأ هت 11عان نأ:

 10 مهعاتعملع نأ ةامصغ لغموهدتتللفع لع هداف ةصكا د عصعع , 20'1-

 نوط ّل لمزغ ةعع مادعف لعتدصغ ع بسن ؟هرسمع ]"ةصوصصعتهانكن

 ٠ 0ووأ مصتمع ةذ 1'هيتعتس همز 03غ , يشمل ماللا مزلت . آن ل,

 لحسم هع همق-اخ, عون طمس مدن 165 نصق , ةقراغلا مالكا , ا

 مهن 163 31111685 و *1دبقإوإلا مل

 1ع 19

 (نع نبع عانت لتعم 101 ظطصتللا[هلععر, هعدأ يدل هنأ ةنعع

 11012 101117 نأ معصم ةعوصأ نأ لع دسمأ نص عنطع ةتجاتتع

 ندع هعاتح 06 12 ههك6عم36 06 ناكر داكر ىسع , نظ , ةعع.

 آرعو ممماق ئذ ناب ةنهصتمءدأ نأ ىم ةففخلا 55

 م ةجمعا1م 6عو 76طعو ران ه1 ءعا)دتبالا رصف , ا

 يم 1جدس دمك سعصعع هطقصعع هع نبت هتتتمتأ نا معالم

 أدتبم , هد دمر» 06 هدد ناك مس , 013 0717111“ 0111116111:

 06 14 نظل لوا لوعغم , ع( ةتسقأ ل1 16516. 70/62 28

 061 هرتتمتتع هتمطع, د* ةلثتك. امهم. آ] , م. 562 تك

 . آلهيو 194 3 7

 نع ا /

 (0تمصل هرج ءصصم1مذع نأ هنن اتعات 06 نأ , هد ةانم ماتا

 لت ظطصحالاد1 نع, 16 مممصمسص» ممددتص6ع ناشلا ريمض , لسنت

 ةاتتمتا ثاغ ةةصقتطاع لفصق هنأ ؛ م م"مرجمسم هوا هعدقغ ةلمزتف

 ه4 نكحسا لدصق ]12 مواةءاتأع, طحمهتك طماط 35 ةاتمن 6



 501 ظ 0500 45

 11 وأ اس 00115 101 ىونَم ءا 13 م1005111012 1

 ةاتثأ 7 1211 1 سا 7ع مرصتسع لفطق 06أ

 ءىعوصمم]و : هلل الأ هلا ذل 7 معا , ودا ة-ل1:6 حلا هلأ ذل هنأ .

 (نع ةزلواغؤرمع قأ هن مهأاتعأ و 6 11 هنأ 616 مااتك همر 06

 5112120361“ 16 نا ةتطقاتكمم 3 ا هعووع , ممم نإ قانط-

 هاتان نأ , ١1 6عمعع» هتؤتسع ذصكسعمعع داتتع 16 ةدزعأ

 12 مرهموزأ102 ناتت كانتغ عاأع مدت عاتلع , ينقسم 11 ١ ه نص
 5 ف نع و

 ددزءأ هيتسغر مدصسع يبمصل هده ل36: بذاك ةيز نأ طعأ.

 دز 19 مهممو11105 نتت 565غ 0'ةصمصعاوأتك ءوأ انتصع م10-
 مهموم مععطقلع ( ممادصتت نيت'عالع مئععمتتسمع مهك نص

 ععمق هماهأتك , ءا نانع هع 50116 0'هتلل ءاتعتس هنص 7ععطغ نتن 5
 ءمدصزاتعتع مددت( ءمصعمأ ) , 11 ءوؤر دمص مه5 ةط5و1صصعدا
 م6 ءعووهتمع , طمه15 مآ1ك ءمدكمحمع ذل 1دكدعع ر ننع 16 7ءةرطع

 نع

 همز[ ةغمدتن لع 12 مدتعاتلاع نأ مدنع لق , هان موت انت 20-

 مععطع مغودتك, هدن مه انصع مهن ءانلع اصلن عدت" ع كدت تكانت

 16116 ندع سر نوس و 80. , هاتر ةدلس, م01: 18 0600 0

 هانم موز ول . 1خطص-ا[216ع هطوعتحتع نيببع معد 0ع عرفتم

 مددت عمم هدأ ءمدصمك ىل مدت 165 موتتاتعاتلعو تت 0من-
 معرغ 12 ةغمومدتتمم كمصغ 11 ةةعتأ

 50007000 35 ديا للا 5
 (ع نت هيأ لثغ 1 لع نأ تعصماهعدسأ نأ , ةةجرتاتوناتع

 نودع م

 311551 4 ناك ممانت" نال نءواف-لذعع تلوح معاتأ 1

 ةاتم مع" 16 مرمزت0من: ناشلا ريمض , ءز 0023561ةتأ 8
 رمغسمع ةالطاقتع , لنك 311011 ]116ا1 51 0ع ما"وممالل 610116 6

 مسفر هدب د ممعاامصأا ن 1'ةعوتقداتك 14 ةددزعأ 0ع 12 م0-
 ند م

 ممولاتمم ننت لغمءصل لع ناك , همدصتصع ]خه ةتتتنمتا هتان
 يهد

 هآ ]'هذ هنأ مرمدمدعن ناك . ©م ممهسضمتا كمصع لتاعر



 اي 13 1111114115
 6ك ا ن م نم س

 ناقح ةايدت ناك , همدحصع هدد لتعمل ناقح هايتك هناك:

 ها( ]هد معا 011551 كقطع ناقح هييدت ناك , همدصصسع هد

 كفو, ناقح هييدت ناك .

 11همو 198.

 11 1ةتتأ هطوعتتت عز, د1 تع 1رخل نع 66 6 كا, 0325 16

 همك لمص 11 ةةعتغ, مع "عوووطمطاع مهك عدا غض عدم عدخ 4 ع6

 .. 8 نأ , ماتاكوانع , لهصق ةمدد ةم116هخغ1هج 12 مانتك 16 انعأع ر

 16 صمم ننت ةرتماج عن عانع اصلاسعسعع دع معاتأ 005 م6ةطلتع
 لع 1حمام , عا يا ماتتتقأ , مماتتع مهل 4 1ع اهطصعدمع و

 عممست» هنا عمو , كفلا ىلع ىنجم 11000117016. 16777114 م07:

 اء متاع, نع بوصخم: د" ندع, ننقل 2'1ععطع دغوهاتك ال

 هنا 4 مر , ةمدح اسال ان عدعع 0'ءوأ مانت لنانع معان[ 17.

 11 وأ معن ج6 ءعدوهتسع لع لتعع نيتعر لهصق هع عاتق , ال وأ

 1ع ةددز عا لت 72 تنءاج , © ناتع «عوأ ةتتقذا هذ ال نتع 56

 هدوم عدا 165 ه0 ةءانكك 1ةممتصتصم ةدرغم أ ةرركم .

/ [1 199 

 11 ددسن هحاعصسلد"ع مون قاضملا ع .راضم , 11122201 ([1113 , 8

 ةارعع عد "هزم" ل هصص علم , همدصصمع لهسم هع يعدطم]ع :

 موركن ميلع ٌبلاط ال, هءمعملدصأ نص ءمدصم] ةصعمأ , 26-

 ءمعوووتسع هذ 1ةصافوتأم لح ةعصقز 0اعدأ ةتصقأ يتمدد 011 لتعع
4 5 

 خ1ةعهددهاتك, رهاظ البج اًعلاط دك 6 لا 0

 08 77101100116 را 116 70701 انهاه كيز ىم اريخ د

 000 176|6 6 7 آلأ , 11051 101 هدو اًنحيبق ذل

 51 هتتكعاتتاع م6750117116 لمتا1 اع هاهدلرو ه5أ آه10 , 11 05أ اناا

 آم لعمستغمع مدستع لع هع لتمأتوادع 1دتأ هان يدع 1' ندمت
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 كمتتك مع لمزغ ةاحعع مادعم نددت ند 1ع طمطح لتت دعا لع

 هانز أأ ءكأ نتن ةممدتحتع ]ةصكسعمعع لع ال, ه4 نيل لمذا
 ةاعع ممتك هج تمدصتسةأاتل : ربخل هوا 16 نوزع 0ع ركذأ .

 11 عوؤ طمص 0'هطوورتت عع يتع لقصف ةعفقار , !'ةصاقءعم0عدأ

 معونع ةم0666ءعصتصسم همدصصع لاح , ممتع 1ةصصعتتم» ,

 همدصصصع هز 1'ةساعم» ةججوتأ لثغ هلا ةءاتج وسعت, هايأ اعفار .

 [ مروع دمه هنت هتدطعر *2  ةلتخي امهم. آ]آ , م. 38
 عا

 17و 200 ه6

 آ.ةستاعتت» لثأ ابك , مومعع نتتل همصق1لنمع ال, هك 1ع

 ممم 1704167711114 ةركذ , يدت هيا درغم , 0عوئف-لت»ع, طمض 6
 10111 "هجم م16 0 هصصعدتمال 01 26 1301 , ©[ 11 ةاتتأ 12

 مدعنعتلع مغودتتحع ءغ عج ةمدنماسع 1ةسكدعمسعع , ءمدمصمع
 مع ؟متمدسصأ يتنتس ءمدمممو6 , لع 12 مممهتع 0216عم7716 نع

 ٌرشع ةثالث . 15 105يدا لثغ ندع ةأ , لقصف 16 هك هن ال وأ

 6مم , هدد ه طمتق 1ع ممعدمت عا" لمدد , لوصع , مون يعطتإ)]ر ان

 مموصتسماتك , هرج مع 0011 مده ممعااع 1ع دععمدل ذ 1ةععتمدتتكو
 2 -4 دب

 0ءوأغ ندع 51 ]هد 01 ةوق الو لوحع ال , 1ع محم ةوق مع ددتتتخمأأ

 ةارحع ممقأ:066 همدصسصع 17115 ل !'هعءانددأ] بوصنم , ها 001

 ةاع حتمممعن ىمدصصع 17001106 ىنبم ” ل

 12 ءهاغعم1716 063 20266 8 بكَ رم .

 1هرتو

 ('عوا_ ةتصقأ يتع ]هد 01[ ريض ال 11 7“ 0 م0114 0*0

 ©01111011761:1 : سأب ل 11 710770716 م05.

 17و 207 3 9. ١

 آيعو ”عرتاطعو لمحت ل ةةهتأ لهصق ءعو ؟عدنف , دع لطتتمعسمأ , ذ
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 رةتكمرت لع 1عدسو ةلوصتقظ ءواتممق , عد لت عنتوعم هماغعمة عوز
 20 1ةطص-ل [ ه1 عع ةومسسل زعا ون عدس ةصلا تعدعع عتتوطحتمه-

 10316. اننا نتمأ 11 1هدنأ ةدعمع هطقعتكت عن يدع (مدعأ انعق-انتحق

 لع هعو معطعو م'عمعينمعمخ ]مكس عصسعع لمص 11 عوأ يتعقاتماد ,

 نع لهصم هوءا1ه5 لع 1عهتنن لطعمدوو ةعععماتممق نست 14و

 مهردم["مءاطعمأ لع 11066 يمتسصغع مدع 1ع مءنطع 06 , 010

 1731 #1 6 ريص . 6ع ندا 14و هةمضدعاأ نصنع,  كعقأت هع

 هدتكتع اعدت ةععصأ ننال 6عتقدعدا هنن دمدمتسهأا1ك , قاتلة
 12 "مولع عنمغف هلع, زل "نعتقدعمأ ذ 1'ةععبموتتك لعاتح عم
 نحن مرن ءداتع نجح لهصق 16 ةهرجممتا 10متنع 0ع ةانزعأ
 ع4 0'هكاسطاتغ , هاتر ممانت' مدت1ع 14 1ةصعدعع ع5 عموصمسمت-
 11دتق , 01770011 عا دقبم , أ لا لرسيخح . (/ 651 7011:
 ءعءاو نيت'اكطس-ال1ه1عء 145 ةممعالم ءادتبا ىءزج . 4 ةتؤود

 لع 1'ةعاتمد» ندع 1عو معطعو لع هعالع قلغومتع تعمععمأ

 ىاتتخ عمو لعتج اممصعق , 16 ممعصتعت" 5 ةمعالع لوالا لوعغملا

 ' نظ باب ىم 6 مجوتتم“ همداماف »مخ لعد دء»امد 0ع آه ءهلغ-

 ومر لع طمهذكتلو , كغ 1ع ةععماتل نظ باب ىم ىاثلا لوعفملا

 1 5660710 007117716701 06 ب 71617165
 0 نيابي

 2 16 رورو 208 , دك نأ 801م تحك, ه4 ذللا 801

 ىذلا . 18ةطق 16 7ع25 20و , ىلا ج موس ةصافءملعمأ 4

 120 ع 1م: 2605 , 0[اتخ «3أ 50115-عم عطلت

 17هرتق 0.

 11 هوز وصحعمهط]ع لع لغطمتس هع يب'مد ياعصل مهن

 قيلعت م( ءاغلا , 1ممممعو ءءطصتوتتع5و نات تتسع ؟ع7-
 (متصعو همصقامعاتمصق م0 معد هلع 7686و 06 هممت

 نمرصزمتك لهصق 16و 7675 207 © 8. 1
 آند ةمدحص عصمت عن لع 1 لارووم لغطمستغ ةتصقأ هعق لعات»



 5آ[1 1114 47

 مواد : وه ءاآغلالاو الحت ال"اظفل لمعلا لاطبا وه قيلعتلا

 الحتو اظفل هلاطبا . آلم جدام 116: لمعلا كرت قيلعتلا

 بجوم ريغل لمعلا كرت ءآغلالاو بجومل. 20د طاع هودم-
 ممعدلتمع 16 دود لع عدو لعتح 0ظصتاتممق , نتن ل'هتلل دعو
 مما عمغ ةسعتسمع لتكمل , 1 هس مطوع عت" نتع 06 نت

 يىمصقاتكتع ةودعم تع]1 دعمتغ 12 ن6 ءعمعع دعو 16 قيلعت أ

 16 ءاغلا , "عوز يدع, لهصق 16 مععصتع» ههقر 1'ةعاتمد لت

 جعرمطع ىادنع 1عو لعتح ةعصعد نت ةعممط] ءردغ لع هع ةانتع لفصق
 ده 06 معملمصعع , وأ معتطته]1566 مدن“ ت16 00115 7
 بجوسمل , ءأ مع كاتطواوأأ مدق مممهدع زساتعا] ةدحعسالا# كا عه
 3 ءميتنع 0ع 1ةصتع»ممدزغتمد لخحصع مدهات عادا , ءمدصصمع 1'هتتع
 عادت 1[ ععونمدع دنس معات مآتتك 1هذص ز 132015 ناتع , لهصق 16 56-

 ةمد4 فر ءاغلا , 1جةعاتمص لسن 7 ةئطع دع هعودع 0ع و ةيعتععت»

 نيت عن لع هعاست .يتت مدعأع , عا يتنعا]ع ةتكأع امان 0اتتف

 0711| »014 الحق , سماع ءآ1ع هعووع 0'ةججمتت ةمرصح ةل]عأ

 5675101611 اظفل .

 17هرتو

 ٍضاملا ©3516 نصع 1[1ععم66 , مودات ىضاملا .

 آهنو 212 ع

 1[كطصعالادلعع ذصاعرسلتغ 1م ءاغلا , وز 16 جونطع م00006 دوو
 0عبمت هم1ماغ عدو ١كتبالا قر 11 دع ممحمعا لمدع موق 0ع

 5 ر
 لزرع : ٌبذاك حيز تننظ . ((عمعملدصأ , 11:8 065 هعصطماعف
 نتن ةعممط] ءدغ هيجامرتمع» هعالنع وز مامحع , اعاد ندع هعاتتتحعأ :

 2ك رز نب نيل 7

 ع ر را م اني 2

 5 بدال ةبجشلا كالم. تيار ىفا

 « ( عدا هتصقأ ندع لهن ناغ !هدرحمغ خذ 12 مواتنعووعر عج ىهدتاع



0111111111111 8 

 « نع 0 عوأ لع عدتت زجماتت" طجمأ د لانعأ ندع 501غ انصع مهأتع
 « لع مجمد مهطتتعا , لع مردف: لن عخ 12 مما11عدوع ءمصصصمع ع

 « نبتت زن 2 لع ماسك ةودعدتعا لهصق 16 ةعوعافع. »

 [كطص-الآهلعع رعتغ يدع, كهصق هع دق ر هك ةلصمعأاع لع

 16 ناشلا ريمض 51 5170054 ©1561 ًق وغم , ا 16 7”عمط6ع

 تنئظ , هن طلوص ندع 16 ءأهتبالا مدل كل 1100 ةدلكاعت» 06-

 رص كال, هد ةمرتاع ندع 16 ممقأع عون هعدقأف ةتتماس لثأر

 ىلا ا يو اال هن طاعص , جلا كالمل تننظ ىتح .

 0 23أزئ85 16 ةءاتل 8 هان 1645و عتومطمت ل1125 5

 ةهتعمأ ععماتتت ذ 0ع ةعصمط]هط]ءع5 ةدتزج ممول مدق , ماتت" لاتك-
 طع ءعمافتسعم آ1ععدععم نانت هما علتدعرتا 1عو نواعم ءهمدمع

 رصتتم عو. 1 0رنعع طمه 0701111101 هتمطعر, د* نلتخ. امده. ]آو

 م38. 588, 0.

 17 هوب 7

 11 ددجتغ 065 هم تعووزمصق مممطمعو لع 1 ةهتتاعاتت" , 6 1:61-
 انموع يبدل ممطتطع معتغ ة>هذع تعنت, يتهصل 11 8 لقصق

 12 ماطخعممع ييعادع طمع نينت ةصلتعسمع 11066 هن 1عو 16و

 ةماتق-عطخغعسل نعد , «مررحتتع لهن 6ع عاق هان 16م5 لعاتح ©012-

 مافصصعدو لع بسن 50131 50115-ع1211ج0113 :
 خز 2 ع جس اننا نبع بيع

 «':12ةمنو ننعأ اتكتع , هذه 0'هرمغو نانعااع 101 اخه01-
 «110مصعأاع زادععقداتت , 011 ]عاق عو-أتت ([116 .©© 50م1 ن2 مم

 . «ممدتتخ 5201 0ع 1ع5 هتمع» 8 »

 17هربو 2918 3 0

 آم جععطع لاق , ذل 1جمرتمأاع ةعدلعممعصأ , أ يتق 0
 م6ءملغ صصص علته عمحعسا لختصع مدهاتعسلع ةصاع0عوألا7ع ر
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 عيا ةفدتستا# ةهنتح 7ععطعم لع 12 ءهةواغومتع لع ني آه

 ءمصلتغنمد ل' خام دمحسمن لنه عصدعسأا مم6معملغ لكتصع :مدصاتع
 هتأع ةصاعمودتتجع ما هصمؤعاتع مدق هاتثعأمزك هيتنماج مع
 رممامتقدع ةصاتخملسمسع , ةماخع هعالع مهجن عتلع ءغ 1ع 7ععطع

 * تنص ه0 ماغ» 61 ءة7ءمدعامجعاءأ هلمو»اامأ 06 ارتد 08

 1:61 فرظ, همدصتمع : اهقم !ديز لوقت كدنعا: هدد 1ةنسدت-

 جولعمأ لكتس ع1 ءمدصم]ةدصعدأ , ءمدصتصع : لوقت رادلا ىفا

 اهقم ١دكيزز هدد عدقسم , نص 065 ءمدصم]ةصدعتن لتعععأو لح

 معرطعر همدصتصع : مشاه ىنب لوقت الاهجا .

 7ةرتق 222.

 ]روصو هع معو ع ةتللعتسو , 1'ةداعاسم» ةعتأ ر, ممانتخ 12 طمع-

 هدم , ناقلا هع انعد 0ع ىاقلا . 1طصتلاد]ءع دمع 56 ندعم

 10 06 ءعانع 11

 17و 223 ع6 4.

 و وعرر5 0ع ءعو لعاتع ع5 هدأ نيتع 1و 7ةءطعو ملغ نك

 عددا 0ع لع لقصق 164 ةعمج لع فرع, ©[ 6 أ لوصق

 16 ةعدق لع يلا معومتج عد ةعد] ةوحعمت لعتع ءمصحرم] صح عاتق

 ذ خةعوصل كينان لك هم هورس مو عمغ ءمدصصصع 16 عمو

 اسك 0010 11 ددتتأ, هطاتن# اما ءكطموعقر, عتتأ طلال 8 5

 ازد ذل 1عدت ةممانومعت» 1ع قئيلعت , مت 14 ءاغلا .

 17 عهرو 6

 0م هز لهصق هع 7عرك مزك يكعسصتأ]وو لع 1!دمدعع لع

 هءانع مدتختع 0ع 12 م”0ممذأ[10 د66 ةيلعف ةلجج مه 10

 ننعألع هر مهسأتعدغ 16 ١ 0064'”0 لعاف : د" هتتعع دص 7عانطع

 خس اعصردو معومدصعأ , تيز ز قأز 25 ةهتعع نص ةلز؟ءانك

4 
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 نوعطقل , هدبرجو اًرينم: 30 حجعع دتص ؟ةنطع ةصصمةةنةهددصع]

 نمداسؤ-لتسع ست طع دع همصز نوانع مهزص[, يتغلا معت . ['ةتت-
 [عادت' عانأ ل326, ىتفلا معن ع وفركو .

 17 نرنتو 7.

 طوس "0و7 11 71 ر(ظ لعاف , 11 ؟ةدتأ هحاعصل16 , مط

 16 طمس, ءمرحتصتع 2035 ورجع قأ , نيتع 14 مهمات 1715000-

 ننام لصتم 6غ دههماطام زراب لع5و معومدصعو لس بعنطو ,

 همرصتص6ع ث 66 ت لوصو تملك 66 ُتمدق .

 11 7 ه ءالتموع لوصق ويف , © 16 ةءهمو ©56 لعافلا ويف , 01

00 00 
 آد ورصامخع يععماتهدصعأاع ةصلتعتغع 1ع وأ ءعا1ع يتم
 0نولجمع 0'ه»لتصمتسمع مدنع 12 ؟مصتتأع , ثيغاربلا نولكأ .

 . (0تمصل هرج عد ؟دتأ نقدععر, 145 ةصلا ععتمطق طصقأ مق لعق 7ععطعق ,

 نتن , هد ععصض»ول , دهددغ همصقت 00م عد همدصصمع 065 71005
 رصوغموضدط]عد ةعحتدسصاأ ل'هيعصأر, دع ةمصغ مآاتق 9

 ندع ءمدصصمع لعد ةزوصعف لت ممدصط»ع , لدت ععصتتع# هات 06
 . معرومددصع , أ 1'ةععصت عوأ 1ع دمحم نتت ةانتا 1 7عنط6. آلةصق

 4 9 ا
 ادعس 66 اودعس , 1عو ظصهلعو :أ١ ءا و طع ةمصغ موق ماتتف

 رم 9

 مطمردمستف ةلمزكق , ننع 164 ت لع تيتك .

 17 ةرتؤ 2.
 ر .

 آنع هنزأاأ لدن 76م6 مزلت هيإ ثيناثلا أت . آ.'ةتتاءانم

 لثأ يدل مس ةصماهونعع 18 ؟هرحصع ؟ةددتصتصع لحح ؟ةنطع ,

 يدقصسل 11 ه موسع ةيعصأ نص مرمصمتس !ةصتصتس ( سمضم لعف ,

 06 و1-ة-لذ5ع, رمضم لعاف ٌلعف ), ءمصصتتع لهضق عد يعدم
 3 2 0 و 0 0

 7165 : تّماق حنه ءإ تعلط سمتيلا ( نهزت تماق 6«( تعلط

 ةندنحهلعسأ ذ ىف تبقاق ص تعلط) أ ةلتكذأ لاتقتتل 16
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 رمال لتت 561[ 000071 لعاف, قا تت , مدت“ 20536 دعاتا , ةانثأ
 1ع معمطع , عدا د 1ةطمتستص ةعكلتعأ.

 17 هرتؤو

 آهذعت ع5 يعدصمأاعو ع5 لعتح ععماتمصك 27165
 لوطو 6ع 7عا5 , 38 نيتت ةهرجأ لكتس 115386 15-91 ,

 غ نحت مع لمزجعمأ ةاعع ةعمجتكدمنءعد يدع ءمدمصسع 0عق ]1ت-
.5 661265 

 (0نعامعد ةعوطعو لتدمتعمأ, ةعامد ةزطوس تل ةنالف لاق,

 ها آنه 06 ةنالف تّلاق : آد مم816 5 لثأ :
 سا نك م امو رم ةهاممرا#ق هوو

 اهلاقبا لقب ضرأ دلو اههقدو تقدو ةنزم دلو

 « قحتعتسع مانع مه 776256 دعد مآتعق , ةتتعاتتع 611:

 « ه5 م0016 ع5 طععطعو مماقمغعق. »

 1نمق

 طورخ هعو م15 ىبللا ىدحا عمر 1ع م0816 7عدغ لذعع عم

 ةنبللا , ع[ 11 دع دعا لع عن يعسصرماع ممادتع لثع : هسوءع 04
 720771 51710171161“ ]4171111112 , ([01 ط'ع5أ موق انتح !ةطحتستسس ةعءانع] ر

 ممهتك وا دعما عمد عدا اند [ةددتصستس 06 0

 ركم معتام 06 هعانع منياع , هدد معاتغ لذع, ءارعشلا قأ

 ع[ ءارعشلا تتأ , ©[ 21551, تادنهلا مأق ه6 تادنهلا تماق.

 17و 0.

 1[: لعافلا رمضأ , 11 اتا بماعملتع 100674 02:771774 07

 ه» مممدمر, ىدصتصصع لقصف مهتمركا .

 17 عزو 2,

 (0دمصل 16 ءمصما مدعم لدن 7ععطع عدا ةصصعتم م دن
 مرتمصمتل نت 5ع 12مم" ع جنن ةانز ءأ , 1ص ععوتمد ةقأ لكدص

 نوووع [ن يمعمسأز 11 عوأ (ممودومعر هنن مص ةتععر ان مدح ماه
0 
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 1'ةععصمأ ةحتمست 1ع ءمصم] ةدحعسا لن د ععطظع , لامتح0 ]'ةععرتا قا

 ةصصمعتم ذل دنس مرمصمسم لت 5ع ةزد»0716 هن ' همست ةدح عدا

 17ه 5.

 آم مصصم] ةصصعتأا لتعععأا لدي ؟ععطع ةعاتك لعجعصمصأ 16
 هز ءأ لع ع ممغصصع عع ن1 هج مةقولالع , ءوأ ةدنطقاتاتتم

 ن !'ةوعصأ , 00715 1071 66 011 07707116111 0. «ءآ1-7 هل اف .

 قتصمأ 1 لمزغ ةامع مصنق هس هممدصتسماتل , ةانع ماهع6 ةدو

 16 معمطع, ع. آن عععمصما]ع لمدصغع مدع آةطصتلاذل6 1 4

 11 هتمعواا مد هصدتنامو© 0 016 016111.

 1 هرتو 8

 2108 مش 5 (زم 70116 ةلكفصعالا نلنع لعأ 651

 10011 لعأ . آوت عانت, ءه لتكوسصأ لمتحاف 1010762 00

 مام, ةصلتعدع ةاتكطخدسمسمعدا نيتع 12 لععصتغستع ؟هدتمع عوب

 وأ لكس تكدوع [ممودعدمع. الص ممقاع 5 لثغ :

 تيرتشاف عوب ابابش تيل . ثيل ايش عقني لهو تيل
 « طانغ ذل لداعسمد , ططهلك ذ ناتم] ةعزتا نط معآ ةهدتطمتخ ) 5

 « 3 لرزعت ندع 18 ل عتصعم5دع 5ع :[١6001 عد عع ءمقر زع !'ةتتمزق

 « جعاطعإ 6ع! »

 ني

 17هعو 29

 (ع معو همصاتعمأ لعاتح واعو لتكاسعاعق. آه 01:6
 رمتغرع ءوأ نينع ر 51 12 1هدرنصع معانا ةاع ةودتتت0 16 لوطق

 ءهممامتطق ءةهقر اعأق ندع تعي , نانت معاتأ ةممدسأعصتت ذل ]'ةعاتك

 ءمدطصتمصع هنت 0038511 , هزه لم14 هلمتتو , مهن م0616 ععع , اتقعلا ب

 ممتن 16 مدقوتكر 0ع 12 !هدحصع ُع و , ه1 06 ]' 5ع 071, ©6واع

 ةحلتسع , متسع ةهداعضلسع 1ةعنصعسمس عدخ حصن ]مج ةحتوتطأا 16

 موهير 13 ةععمرملع عدا يدع ر لقصف 1ع5 ؟ةءطعق ةهتتكاق ر هاك
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 17 ه كيسا 010316 بكح أ 4 , هم اا لع

 311 025511, بح أ 3 هنن اوان 06 بح و 11 قا

 عاصف عدمعلا 00 0 هدد !هقدع تمدعع 0ع ]ذدصع هد لع
 !"دسسنع 0ع هعو ممثعاع5 هععماتمصصعأل 3.

 17 زو 0

 11 طتسغ 0'ةطمت"ل هطوعرحتعت* نيتتل زن 2 لهصق 663 2205 ,

 ىلت ىيعلا امل, زن ومسلمص" 6 ءالتموعر © نيع 1'جتتاعاتت' ه

 7هدنلان لتعو : نيعلا هيلت امل, ةووافسلتسو , ذل آه امان نان
 اهتمام 01من عدا آه دمعم106 ههلةعد]ر روع ةيعصص]ع ,

 ج1 ت 06 راتخأ , ه6 هن ىق 0ع داقن) . اصقايتاع 11 ههدحتتعمأ

 لع امتع "عرمم7نعا» نع 065 720أ5 : ىلجخي مهبشو © 0 6

 008 ممتن 0111 56 710717670 , طع ةلهدطتلطل عاد ةتتاتتع ءط05ع

 011, امههبشا امو , ةءواف-لتع , هغ هات" عد 71015 5 1 5
 9 م 7 1

 0 همو لمسمحاط. 0 معدخ لهدع لتتخع ,ريتخأ , روتخأ ءاريتخأ .

 11 ةنق 951 654

 آبع ةعريد لع هعو عزت هدأ ننع , 5هاتق 0عا"أهتطعو ©0>0ن-

 لمصق , تس اعمع كتتعمصفأةصعاتعأ 20ءععطقدل 0ع عددزمو هان

 لع آنعات , نص صمصص 0'هعاتمد , نص اعطمع ءكلضعمطقأ هت 0141 >>
 مرصمسمغ مهن تسع م16ممد10[1 عا انصح ءمصإم] ةطم علا , 761177121

 ععركتتت" لع دز عغ ذدتس 7عطغ مدقؤتكز طممتك مطصصمع 6ع]1ه
 وع معاتأ مدك هانز وانع , ]'دساعا» 2 "عدانعتمسا عاتع معمل
 ةحتخ عمك هان هع مهانغق 0ع 12 ممموزغماد ةوادأر ن 60

 لت ةعصقر :مرمبعو ذل لمنع هع 016 : هعوأا هع سنع ةزوصتلع
 16 ممم( :لباق . طودتس ةييرتسصع» عام لكتصع ممهصتغاع ماانق

 مهم عالع , دل هدم هلل لل



 54 011 1[ ا 141115

 نع بوني نأ قيقح وه هرورجم عم رج فرح وأ ردصم
 ليسمعا _لششلا

 11 ةدكتسم لع لمدصع» 9 د 0ع 1ةممات عمم
 لع هعاتنع نعام :

 15 !ىيدش اره ىبخرف ىجبموي كيزب ريس : 0'عوأ 101

 تيزب نت اهلا !مصعاتمد 0'دععست كن 7626

 2غ ةيدش مم نىبخضترف ىيموي كيزب ريس : 1"ةععصأ وأ

 16 دمت 0'هعاتمد ريس

 38 !ىي دش اريس ىيضترف ناموي ديزب ريس : 16 عرق

 "عمرتقأةص 0161 06 ؟ءرصز»5 ناموي ءقأ 101 1'ةوعطخأ هان ةانز أ
 عوستم 31دك ذ

 ٠ !ىيدش اًريس ناخضرف ىيموي كيزب ريس : 101, 211 6013-

 امتع, هع ننت 1دتأغ !مدعاتم» 0'دوعصأ, عدا 16 اعممع كتل
 مددقفافسعاع] 0ع آنعد ناكضرف .

 [كطص-ال[د1عع هز هددنع ندع متعص لع ةهانأ هعآو طع معاتأ 1311©
 12 1مهصعاتماد ل'هععصت , 101145 163 10ذك نيتك 3ع انتماتتتع لقطق
 12 م0ممقزان02 نتن 2201 11 5611016 0ع همدصما ةدصعسا

 لتمعمأ هب 7عنطع ممتك مذ 12 7هزع ةعاتتت عز طمهتف 11 طع 1556
 .مدق ةعممدع»» ننع هع نبيع هعانع نعاع زصغعتلتأ, ص 651 اال

 هعمعملقسصأ غهانادف-امتغ ةدصق ةيعطمأ.

 الني 953 © 2054.

 06 يتم عداعضل مونع 16و ىومطعق 06 6 55 06
 اسك ن1 06 طعأ , نم دور هءاتع نت عتمدوصأ لعتع همه
 مافصحعمم لتعععاق ذ 1'ةععتمدتتك, ءهمدمم] صعق يتتر ذ 1
 016معدمعع لع هعتح ندع نعتمدعدأ 1عو 7عنطعو 0ع 12 ءةج

 انعم 06 يأ, همرجأ لعت» 0هطزءاذ لتواتصعأاف آظخنص ©

 ]ةهساع , ءأ طع "عم 6وعجاعتا موك انس ىانز عا أ نص هالات



 5101 1411114 55و

 [دوصق 14و ؟عمطوو لع 1ه هةاقوورتع لع اسك ذآ نه نص
 هلع اموتودع داع 1هو مدصم]ةددعتت. 51 ]4 015 : توسك
 بوث !١د>يز زم >هدفاه 7010 ل دجت امطأأ ( [هلتت 2 عافت 00516172,
 16 ممعصتع» ءمدمرمأ ةدصعمأ دا 726120 , أ 1 مطاغ مثعمأ نرسع

 1ع ةمعمد ءمدحم] ةيصعسأ. (0انقصل هرج طن[ مدقدعتخ 1ع 7ع
 318 >هلذخ مهققا7ع , 1ع ةعصق م3101[ لقفل نتع 66 501[
 16 ممعصتعت» همدصرم] ةدحعمأ اتت اهددع 16و 1ممعاتمدق ل'ةمعاتأ

 ءأ نتنم» 0156 : يوك 5 ز سك , عا 0عوأ ه«الععاتج ممعطأا

 هع نت 2 آتعات 16 ماستك دهدتتت عدت. ((عمعجلمصأ 105384 معاط0أ
 هرج 2:ةطع لزوج عمات 10د" لدنع دهان عأ , ه6 0ع [هتتتع , قدك

 هع مور هعمعع» 16ع5 1ممعاتمدك ل'هئعمغ مهتع 1ع ةععمصل
 ءكورصرم] ثصعمأ , ممادتتاج يتع عاد دمع "عمج0ع مدق 1' عع ءو-

 هزمص هطوعتسع. ةختصمت آند معدأ لتتم : !ديز ٌبوت 5 '

 [«دصق 16و 7عمطعو لع 12 ءةافعمتع ع نظ , 18 طهأتتلع

 مغرصع عد لعتح ءمدصم1ةددعمف , لمصغ 1آكدص ءوأ مماصمتات-
 عم عج ةان] عا 3 زسعطمداتل, كك آ"دسطخع , ةاطتطاتغ هن ةصمص-

 كماثك, 5همممدع مذ ع نتنصع مدمععتلاام صح ءروزوص ماتتككو
 هجمت انعدم. اكطصع-ال[اد1عع 1'دسامنع هعمعصلمفمأ , 17

 ندع 12 كمسأغ لح ةعصق ماعد ةمدتلاع مهقز 02215 145 مط

 2م[ [ءاتتنق ا "21 ءاتك 50115 165 زلعاتج , أ نت 12010انعالأ
 16و عممصسمهتضعمم لمصغ اكطصعلادلعع ه ه00همأغ 1'هماصتمد
 ن هع( ةعوتنل , طمع كتعصغأ ةتتعاتسص ءيعطرتأع لكختصع مهمعتااع
 صحت عروزمرد. 0م عدا لمصع ةيناما56 ذ هعماسع ننعر ه1 ١ د

 0 065 هئعمصرت] عر لو ةمرحأ عد امغودمعاتأ دمطمط6.

 17 ءرتو ْ

 (نع ندع 1'ةهتنعتس ةماعمجل مدع عفارلا , عوز 1ع معطع لمح
 اصلا سعمعع منونأ هج همصتسماتل 1ع مممأ نبتت, 0ع مص ن-
 ممعمأ لتصععمأ لح ؟ةعاطع هذ 12 هذع ةعاتتت ع, وأ 0عزتعطتت ةانز عأ
 لن مهمصع معنطع ذل 12 جمتع موقواتع, 1جععمأام ءءامتعاف
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 امانق: 165 :ةتكصع5 . ءمرصرت] ةيصعمف عقاعتأ" لذ 1'ةمعاتمدكتل, أ
 م 6غمرسماتح عجغ هتتعتسم ءطمصو ءصعمأ م31 16 م355386 لاح عدن
 06 13 مزج ةهعاتتتع هذ 12 هج م5517. ةتصقت , هز !'هدد هد لثأ

 1 مهلامعا سانلا هللا م 3 116

 ل670: 0017“ هله: 110171771105 ( (|11© |) 16175 00110705 ([ 50101 | ةةاهتت 01505 ,

 هدد لتتم هجتنع ]1و هذ مدقدتاو : ةثيبخ مهلامعا سانلا ل :

 16 ممعصتع» همدصم]ةصحعمغ ةعمل عمت عدد , سانلا , مدقةدصأ 6
 1'هععممدتتك هنن هممدصتسماتل, أ 165 لعتسفغسمسع ءأ انمتقتغسع

 م2016 لامعا 6[ ةقيبخ , معدامصأ 2 1ةهءدكتتك.

 10325 ©65 22015, اققض هل بصنلا , 1”ةسعءطمدأتك «5أ

 بلفتلا , 1[ ةدمص عت هتك, هل , ممانت' هل داك, ه4: اتغقخ هنأ نط

 ام6»1 017001تاهتا01ءآ 0' لاس لاح , جنت 5ع ة"ةزجزج مناع ةتت 010-

 20 6 4 06 هل

 .الهرتؤ 950 أ 7

 11 ةةوتغ 1غ] لدن ءدق هان 1ع دمحم نتت, 10عام عوطعتأ , 06-
 رىسمتغ ةاع 16 همدح] ةدصعمصت لتسععءأ هده دصلتعوعأ لخص نعمطع
 وا ماهعم هحوصأ 1ع ؟ءععطغعر ها ةودتقاضمتا ذ 1!'ةعاتمد عتتوتم

 ممم ءدلع لس 7ععطع , هعانع ةعاتمد» ة'؟ءيععووسأ ةصصتم6019-

 مدع هان 76012 عمصعسسا ةاتتخ انص م1002 م1266 ةو
 16 م ءرطع , كك يتت 5ع ةممتناع هب طمطم م0ءغملعصأ. ('ءقأ
 كف نب 311176 مقنع هيعصصأف , 51, هنت انعاج 06 لتتع,

 ا١كبز برشإ للعم 2وءالأر, © و ٍرِمَعب بهذ 67117716116 011*1777

 هدد ل1 هيرضا !كيز ع[ هب بهذا "نبك

 1[ةطق 16 ها دا غرمع لعد ععدسمسم هتتتعطق هتخفطعق , 16 طماط قار

 ءرج هع مكر ممتخ 3 1!'ةععاتدواتك, همدصتصمع نامصأ !6عأ مه ان

 معمم ننت مز1 ه6 ءعءوووتسعيطعرتا "عقاعت" ةماتق- عما عطلات , أ
 نت عوأ 1لعصاتعتع, ماتت 16 ةعدق , هتتعع 16 ؟ةنطع جتسمم



 كقرازا 0 51

 آد مواد لحما وأ هظغل بصخب دورت انت م6770 ل دب

 ل6 هنع , ه ب :ةمدم1ه عع نع. ظطص-ال1د16ع لتر للا وا
 مدعم ندع 1[هععتقداتك معد مناع ندع ماعاتدعأ, همدصصع

 لةصق ةتيرص ىسبوم . 8

: 0 115 

 آرو كمرروأ "1102 16 عن رجعرتو هدأ ةيمطوتت*ة5566. آند كمطح-

 ممعس أ ةلعاتت" 12 067ءامرتمع هم نعد ةعاططعق

 ان لعفلا الق اذ) 55 0 ضر بج ميديوعي

 لاول“ هز 5

 00 ز1 ت6 لذ26 هقبرض ام 3 هه هملكال 0 عم
 12261321 165 20105 1 مهمتك , مهنعع ندع 1'ة07عمطع

 مفوداتك ام , هغ 1جلج نطو لهل د ل 50036134
 هع ندع 1عو معطعو يعموعمأ ةتتعاتسع ةصا]نعمعع ةاتت ©

 ناتت م:6ءغنلع هعو مهدها عادلة.
 ]دن معد مممءنلعمأ 11 ممودلتع ندع 1ع هممدح م1هع6 مة

 رصد عوز ةحتدسأ 1ع 7ععطو لمصغ 10وتيسعسصعما 11 هنأ 16 .
 همدصم ]1 ةصعمأ , مز6 ةاننع ممتك هنن ممطدتسقاتل, 51, 277ةتأ 1

 ممم , 11 3ع تمانع انت 2201 0111, م1: 53 2811: , 00176 6[

 ىتشست لكتص ةصعطموتاتك, اءأاذ يدع اذأ , عمقا انت 676-
 ع

 معرمعم ةصممتمسم ع( هدنطت6 ةاجافملا اذا , ءن اهيل . 186 لات

 ىعرو 260 , 11 ةدبتغ نيتتل هد عا 0ع ممفصع 51, ةصاتع 16

 ممدص لغماودعم 4 1ع ىععطع , 11 ١ ه دصع مدا ءملع لتسا عا

 موواتمص , . مدصتسع لف , هدي لع .ءمصلتامد, همدعسع نأ د

 ىتم , 80. , هدد 0'هلكتم هات مخ , همدصتمع ل , هن. 0ع 268211013 ,

 ءمرصتمع ام , ناد :6'0ءععااماتمد , ءمصضصتع الق, هات لتعأانع

 هاناتكع طممأ نأ هرغتنع نص ءلآعأ همته.
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 17هرو 901 أ 59.

 (نع5 لعتح عرق [مصصعمأ 15 ءمصطتع-مةتالع 065 7625 5و

 عا

 8 وع 111 06786 077 02:0117716 ال16 0077107106 013 111 0517“ لعف
 بلط ىذ , 11 1ةدتأ عاق 016 1171 11 يسمأ و, 46

 4مم يلهن» هان 37 دم ءاعد . ةتصقأ ]نهد لمزأ لثدع

 همركأ اديز 10016760 هلئقت لل ادبيه 116 1116 05 41771701

 كن كدبع مسهللا 0 77101 ل)آعان , 016 71114 09 1011 56101117“.

 ]12 015:36 بلغ لعفلا هواليأ ام دلعي , 1'ج111 عانت صلت[

 16و هده هنن 1ع مدصم] ةثدعسا لغرم12عغ عيا متمعغلغ لكس طممأ

 لمحت آه مامعم 0701ه متت6 هنأ 0 نا اصاتتغلتما ع1 ههفتت 6

 نورا6 , كمرصسمع اتطلع 11 نيوتن هير ماهفتسا , 168

 م6نمداتممق ام غ ال, 13 ممتعا عانلع تثيح . 12305 10ا03 68

 هوق , 1[ةععتمداتك 0016 ةانثع نتي كلا ممرصتسمأتك. 11 قا
 مس نم سس جب

 لوصع همدحءعممط]1ع لع لتع, هغلتق ادي أ 631[-06 0116 5

 ه0 104 76:07 .هانيقل اروع ام 0ك 7” هسوالك مدقك 4

 47170: هيلع مّلسف هاقلت ةط تثيح 00710111 011 111 76110011-

 1605 1 هل]0 , 501116-16.

 11 عدا طور» لع معمصفسو بعت" لاتع 51, لقصف 16 ءدق لمص
 11 5هوعتخغ , هدد مأمزع , مموانتع ةط1670ععت, 12 مه:[1ان16 لش ,

 هرج 0016 ةطومانسسعمغ ممعااعسع 16غ همم م]ةصصعما 0غمامعم

 1[ عانق ةأتك !

 آه ععتمدأتك هوا ةمعمتع م61ةعوطأاع هع ممدصتسةتتك, 51 6
 ١ همرصم]ةددعصا 0غمامعم عا تت ”هممم7[ 07هتتاتتاما عمل 06 6011-
 700110 فطاع : هجعع اه 70116 اان 06 لعف لومعسم ب

 هع نحت كمدصمعم0 هتكدت طاعد 1'هيعصأ طنوت هنن طمدمتسمتلك و
 ندع 1ع مرسماةصعمتأ >نعأ ذ 1'هععدمداتل“ قلصت , واتت 6

> 



 ٠ مال 1141 59

 «مصالمرتمعت» د هعاتم ممهلع, هج لعجسو لمع, ارمعو اجب ز ءاج

 ةلجفللا 2,10 051 61111 , 6 ل01 لاقت 30117 ل7970 تيقن

 هترصبأ !دلاخو اًرشب 7101 7010118 افعال , © ل 013 1

 1 5 ْ ١
 آهن[ ءانت 2 ةوزط 0'0) 0116 لصف الب , مه0ع نيتع , 51 هد

 معاامزع امأ لعمدصغ مدا ةصعصت لغمامعم , 1ع همدصتسماتك

 ةعرتمزغ ة1هد5 م61 6ةعهطاع ذ 1'هععانمدأتك

 17هنو 5

 [كطصحالا[دتعع مدام 11 لح هده هاك نص 762864 2 5ع
 0 ةصمص عدت ذل دحص ةمعطمهاتك , همدصتصصع 0هصن تام هي ا

 0عوئف-لتع , 06 هعو م0مموزشهصك صنم حمدحتطع تأوذ

 ىببرجولا . 51, هربرتغو ة70ز“ 016 تام حيز 2610 هوا 70.

 هدد هز واتأع , 61 10)1الب 1105 0 2011561806 ل7170, 09ه معاتخ 1

 2 7010216, هللا هاقبا وّرمعو , هد طلود , هللا هاقبا ارمعو .

 17هرتو

 طوتتتع يدع 165 20 ءءاتكك ؟ةعطقتسس , هوداف-لتك# 16و ممدحق
 ل'دوعمأ ءأ لع مهقعمستأر مانتكدعسدا ةيعمعع»» 1ةصل نعصعع لمحت

 11 ةهوتأ , ىدع 1ع هممدد نتن 14و م"6عغلع , د1 اهددأ ناتتلف نان
 صتقوعمسا 16و همصلتاتممق . عغمغصهلعو هتقفعو ممادع يتلف
 ماجتكدعمأ ولن ذ 12 ممهصتغمع لد ؟عطع. طتسفأ, مهتم ةيعدص] ,

 11 1هدنغ يتنتلم ييرتسم ءعدغ دصع 1066 ظدطتتتع نات 656.

 17و 7

 ]ورع ةقلع , 11 هنا عداعم لع 16 متمصمتتج انت , لهطق 8
 مهممقلامص , 5ع 72مم0116 211 2022 21206 مول 0

 ةاةه4 16 7626 , قباسلا مسالا ىلع نيناعلا ريمضلا , نان 8

 0ل6غمءعصلدصعع نت تقام داع 16 ممصم م06 ءملعدأ أ 16
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 7626, لعفلاو قباسلا مسالا ىيب . (نعد لعدح هر 6 هك
 معملعمسعمأا ةحمعانح منو دلت مممطمع , مانل5016 16 مهدد

 لمد 11 ههعتغ عدا 1ع هزوصع لع هعاتع لغمعدلهص عع.
 (نمرصتسع 06 7ةدتك عقأ 1016 0طقعاتتث , ]6 2ةهتك اة230111 1

 ءهمدصسم عجأهتسخع 0: ةمءاطمممانست :

 عباقب ةلصاح قباسلا مسالاو رهاظلا لماعلا نيب ةقلعو

 فطع وأ اتعن لغاشلا وه. ىبنجا عوبتم ىلع راج هل ىبس
 عقاولا ىببسلا مسالا سفنب ةقلعك نايب فطع وا واولاب قسن

 نوبكتف هبحت وأ هاخا :تمركا !ديز لوقت ادكف الغاش

 هيببس عوبتم ىف هلمع ةقلعلا نوكتف هاخا ارمع تمركا

 ىلا عجارلا ريمضلا ةقلعلاب دارملا نوكي نا زوجبو روكذملا
 رسيمضلا تجو نأو ىأ ىف ىنعم ءايلا نوكتف قباسلا مسالا

 ء«لشقع :ةلضففم ْؤا لماعلاب الضتنمانوكي نا :لضالا .لاكاناؤ

 هوصحضو ريج نيصحب
 11 عدا ةيربعساح لع مولتتتسم هع همس عمامتسع , طمهتف ل
 عدوا طمرص لعد ممدعدتع» 12 لمءانتسع عد ل'هتتاتعق 618068 ر

 ةحججعع اتنصع طمماطملع مآتتق 5.
 ٠ 1 ورصامتع ةصحتعتتع لمحت 11 عدا (اتعةاتمط مق [0131

 66 اقول ا 06 1 1/7/4 ة'ةمم11 16 , لهتمق ىو ]0112-

 كرمعر هت هك هان 16 سععطو ماهعغ ةمدتفد دوح ءمصماةيصعمأ
 1هوعتومدع, ةجععع ةدمرح ةعاتمرب ععدسمست 016216 , 5016 ةصحصم6-
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 ل1وؤ مدح عررأ ىدتت» انت 01012012 ([111 5 12 م]30116 21312012 ]016-

 ءملعصأ , ءمرمتم ع: 0[ة25 ةقيرض !ىحيز , هم116 026012 عطص عتب

 موت 117167711607017 - 0016 77070511101 رجح فركب لوغشم

 ءمدتتت76 لوو هب تبهذ !دي 0

 د0 ]4 مدغسع دزصامحع 2 اتعات , 51 1'ةعاتم» عتتقطم0811-
 ءملع لت 7عينطغعر جت نعت لع و'ءيعتععت» ةدتتع 1ع مرمدمصت , 501
 مدن 12ه صم عردأ , 5011 اة 60131[ م عج , 366166 ةدتتع 07216'1-

 6006721 00770770716 077203:107'0: ةفاضأب :لوغشم , ل0ادتخ «ع حاثم-

 ممتد ةوغ1ع ىدصم]ةدحعما, ءمدصصصع لهصو ةاخأ تبيرض !كيز .

 ©[ لوصو همالغب تبهذ !كيز . آرعدممأ اتت ةنردوتتع 164 76

 ه4 16 مالمصمنم, هقأ هلمرتو 6ع يتمم هممدحتمع ايفل

 3٠ ]نمطص ءالع ه' ةدعم»ع اتعد , 51 16 7عىطع يعتتعع دود

 جعاتمرج عمدستسوأ0ع21ع هددت دبس  ططمأ [0دنأ-ة-[هتأا 017071067“

 ىينجأ حتت مم م16ءعغلعملأ , أ هتح 2ط0أ ةة10[انعأ 5« أ هع

 معاجم 16 مرعمدمسد نحت دعا لع انعس , طممأ يت'نمص ةممعأ6

 ىببس . (2ع01 م5[1ءدخع اتمهذك يمغعع5و لت[ عماعو , طمهتق تت

 هددأ 1هدتغع5 عام 0ع ءمدحتمتتس , ناتع 16 ىببس اذثأ ؟نهءاتفد

 06 عبات , هصلتك ينع 1م مممأ ىجنجأ 1ةنأ !مصعاتمد 06 عوبتم .

 1[عوصرداع لع 12 ممعصتغاع هيمغعع : امالغ تبرض !ديز
 هما . آرع 2206 ىبنجأ و[ امالغ : 16 220[ ىجبس هو[ همدخجب :

 عدا نص عبات لع ]2 ههامومرتع يت'ود دمودتمع ثعن .

 1[ةءعصرماع 0عب1ج لعمستغسمع ةدرغءو : ةمطاف تبرض !دحيز

 هاخاو . آ1.© 220[ ىجنجا هو[ ةمطافز 1ع 22016 ىجبس هو[ هاخأو :

 ودا نص عبات لع 15 هافعممتع ممدصتصمع قسن فطع.

 1[ععدصماع لع ]12 اهمزعتؤسصع هدمغءو : ردع تبيرض !ديز

 هاخا . 1.6 2201 ىبنجن) وأ أارمع : 16 2201: ىجيس وأ .هاخأ :

 عدا انص عبات لع ]12 هدامعمدتع يتمدد ممدصصتع  نايب: فطع .
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 آ.6عو ممما5 عبات هان عوبتم مود عممصغ 1من تتاتعمتتمد
 ردآاتك 1310. قىحت ةدتنتمأانق , هدد معاتأ 7011 26 نينع زأعص 21 لأ
 لصف دتخم ©67هتجنتجامت»+ هتمطعر, 2* ةنلثخ. مده. 11 , م38. 6

 ©[ ىاتتات. (02 ز' ا0ان7718 211551 1' 011231102 065 22015 ىجبس
 عا ىبنجأ , 1510. م36. 8

 ]«دصم هوم عدو 11 ةهدتغ مهدمدعع» عقاولا وسل نسفنب .

 1نهنو 208 هغ 9.

 آع ءقيتوعأغمع ةتتنتاسعا هزج ععمطممأا انتت 715 0 ١

 كلانا اكطص- 1 , 0عوأ يحمد معنا آنت ةقاوعطع»» 6

 ممصمست هلع هر, ةذطق 06 06 21012012 56 6[18201 3

 صمم 0'ةعاتمح لح 7:6 : ةتصقأ , برض 66 لكأ همصغ 5

 ىوطعو انوصقتاتلم , مدعو نيود مودا لذنع هقيرض ديز كل

 :تلكا ربع . 1و همدلئانومد تودتسصموع ةتطقأ , 5 06

 66 8:56)7707201 707770116 00. 110171 0061101: 11 800706 , عقأ 3 0اتأنن ©

 موتعع نانع 1ع مز"مرجمسم 3ع 12م ]م01غة24 31112022 02 ام012 ,
 مهام ماعم ةنبج عطف ةصاضمسمتاتلك. 0 معدغ لتعع عد عالعأ :

 يا درع غو ومب
 1كطصع-الدلعع جدبسمأا مات 3011161 لتناتتل 31166 16
 لت 7ععطع عوصقتاتل , © عوأ يتمدد معاتغ ءح 1مهدتصعت» انت 30-

 لءعاتك ؟ةتطول مهققتك مان لوعغم هممامأ , 0 ءوأف-لتتع ,

 مرتسممسما نص ةعدق ءم2716غ, ةدصق 12106 لئاتصأكع
 آخد ؟1عا, 06 برض 6[ لكأ , هدد ]معانا 12116 بورضم 1/7014 ,
 ع( لوكام م7040 : امصلتك ندع 06 جرخ 66 بهذ , 11 ؟ةتنأ
 كليم, ة366 نضع م16م100[051, هلم جورخم ©[ هب بوه ذم .

 المو 970 3 9.

 آةتتاعن» ةصلتوانع زعأ 163 76263 نلنتت دهرا 15
 ممتع 7ععطعو ةصاعسةصفتاتلك , دمزك ذ "ةتكمد 0ع ]هنن هةعصتلع

 «ءةلتمم , 5هزأ ذ ةتقمد 06 1عاتت'
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 ب ر . . .٠ ٠

 12325 65 102015 , ىدعملا ريغ مزالو , 11 3-77 طاع

 لع 1اةصعطمونتك هغ لع ]ا"نصمدعتهأتك. (0ههنطأ ف ععاتت- ©

 سسنعقا قاضملاو , 16 دودو هوا 16 مجمع نتع 51 1'ةما عانت
 ثا لثا, هيهاضي امو سسنعقاو , 0ءداف-لت1ع , 16 ح66

 سسنعقأ , ©[ 10115 66110: (111 0111 10: 11167716 6.

 آعن 6 نؤذح وأ 8 مغدم لوردو عآد: 06 بصنلاف .

 آ7هرتو 273 ه6 4.

 11 7 ه طعوس عمات لع 7عطعو ةصاصسمتاتك5 لع اعد ههطتت# ,

 ندع 1'دمو# ( كعوأ ع يبدع ةذنوصتلع ًالقن ) معجصعأا لع همصع

 مارحتتسع هعع 1ع ءمصجم] ةدصعمسأ , ءمصمصمع هلق ةغمةعدخغ انهصع

 هاانلكز عودا ةهتصقا نيتم» لثأ و ةنيدملا لخد , هن انعن 6

 ةنيدملا ىلإ لخ د , 66 ج551, ه>دفقعأ ه6 هلههشاأ , هند

 آ1هد 06 هيلع دقهجتعأ ©: هيلع لهفشأا . ا

 [مرويدع 1ع مدصم] ةدعصغ لص مععطع ةصاعدسفلاتك وأ 0
 ب عرج هي ءمقز همعاتت ع« , زماسصأع هذ ةمد ا اال

 3 011 1 هرج "عامهصعالع هعلتصسهتععممعمأ 12 م06مموزاتمد ,

 مماتتكتات نتتل طع ماتتكذع مهق ودل عع لع ءعالع ءآلتمدع نصع

 هسصمطتطو1هونع. تصدت 1'هد لن, هيرضي نأ هدرمأ , هان 11اذ 6

 .ةبرضي . نايزو اتق هق 07001716 لع اء رمهصموت*, تأنر اودي نأ تبع ,

 هنت انعد ل6 اودي نأ ىم تبجج ]6 51115 010718 1115 4

.106 117116 
 11هتو 5.

 متت" ةداعع» لقصف 12 معصقمع ييصتمسمنع مدع 1'هتتاعاتت"
 لدصق هع جعتك ع لقصف 1ع ةديتطعفسصغ , 11 همغ ةانم] نة رسما
 ندعف مماتمصق ةصاعتمصغلتدتنعد, طعو 7ءععطعو ةعوصقتاتل5 56
 لتصتوعمغ هد لعتج ءقامومرتعدز ةدحتمتت, هعدج نت طامدأ

 يتم ةعتأل مصصم]ةمصصعما لتعععأ , ءمدصصتع برض ا لقق ,
 ءا ءعاتج نلاتت هددغ لعن ءمصصرد] ةيحعمو لز*ععام مهمتك هعاتحم
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 هك ع ةدطلتوتكعدأ ةدعمربع ند لعتح هاهقذعم : 12 معمتفع
 مدحت عما ءعدمج لممخغ 1عد ل عتح ءمدصبرم] ندد عدق 67410 عتود عدم عت

 لمتنماتم» 06 تانزءا هن ةطعاصملت], ها 0 هللتاطاتخ هان لة مهعاهتن]

 رسبخو 2]دتبم ىلا لاعتنم , ورم ع نسينا ع[ لعج , ©[

 لعمجت نصصع , هعدج لهصأ 165. 064: 710776115]60111 17101076111 112

 هانز ءاك 01511 عاه 17 06 آهات امسرذم ناثلا ىبنثا ىلا ثعتم

 لوالا ريغ ( 7:0. ك-لعةصأ , 7625:2553, هودصتت6 اسك ,

 طعا , سبلا , 80. ('عوإ 06 هعو لعمصتعتتت يتتأل هنأ يتعق-
 2م لهصق 143 عرب 275 هأغ .١976 قحتوع 16و 7عمطعو 6
 هعانع ههلغومرتع , هدح معاتغ, هذان تيمتتسمعت“ 165 عدت همم

 . .مافمحعمق , همدمصمع توكلا كانيطعأ , ناد 165 ةاتج مقطع ان

 لعتح , ءورصتصصع قتاو طعا ىم اماف , هنت ةدقص , مئعص

 مماسمعت“ ليت'اتنط 5ءاتأ , «مطت2726 ىضرتف للي كيطعي نوسل .

 آبعو لعتج ءمدصم] ةصصعمم ةامصغت ييحعتسغو, 12 عع «00-

 مجتمع هيأ لع لمصصع» 12 ممعصتغمع مادعع هذ عانت لانك

 1هوعتودعسعسا أ 2 00070 01 50115 , م6171 0” 8

 601117116 1 0 ٌلعاف . لخص عا, نتمتت0 )ع ل35 , تسبلا

 أرخاف اًهبوت ادي زر 065أ 2/610 نتن 5[ سبال 5و 550713 :

 هوع بعوأ مصتتتع 51 ]6 لتقمزك , رقع انآ 720115 17101716761 771

 همام 0لمجورز ءغ لع مممسصحع, لهصق 1! ععسصرا ع لمدصغع مدنع 1كطصت

 916[1ء, نسهلا سن مكراز ىم نسبلا , 11 هدا ثتلعدأ نتع

 موا 12 مععكمصصع يييرتسغع ةمدرم]1 اعمصعطأ م31 نم , انت

 56 ”616170 سبال 6'0[ن[آ5عو لحت آل ةنصعتتم

 آةممات عدكم 0ع هعانع "نواع همدصصتتسع وأ ءعرم عمل مسصأ
 هانز ءانع 3 لعد هععماتمسق زر اهصاقأ 1ع نأ 01001707

 بجاوز امداقأ ءآ1ع هيا هدا ءمصصعدا زممسااما»ء زداج : يعال

 يدعامتك ةحاطص ءألع وأ 72/670116 عوفج .

+ 



 ١ قالذ نواط11لالح 65
 1كعةمصرداع لعد دك هنن 1!'هطقعحتهاتمد لع 12 تقعاع ةو هطاتع
 ؟هاماننع : 1؟ الام كتيطعا , 1ع ممعصتعت» ءمدممأ ةصصعدا ةاقصغ

 نص م"همطم ةلاحع , © 1ع ةععمتل0 , انتج 2001: 2" تيطعأ ام

 اهرد الا ١ديز, 16 1عيحتغسمسع همدصم] ةيصعمأ ةادصأ 1عوات عاصأ

 مو الأاز 35 اره !ديز تيطعأ , ممتع ةجتنع» 1ةصصمطتطه-

10 

 دعما ع لعد هده هن ءآ1ع عون ةصخعتلتع : د" مههسلا
 !ديز هقيطعأ , ع 5ععمج0 ءمصصزم] غدد عدأ ةامصخ انه 10

 ةلاتجع: ادي بز الأ مهاردلا تيطعا ام, 1 0 ول

 مافصعست ةامصغ معداضوتصغ مون الا , 3 اهيناب رزادلا يك

 16 ممعممتع» مصرا نصح عدا ةاهصخ ©0776 1061:1164 سبتلم ج76
 دتص م"مرجمصدم ةكلحع , 001 56 72200164 211 566020 ءمدم-

 ماغص عما. [نددصق امانتك ع5 ءدقر ]صح ءكتمصم ع5 ءمصصم] ند عحق

 وأ 0'هطاتعدتتمم. ذأ همنامزغ 1ع لعستغسع ءمدحح] ةددعدأ لست
 نع لمتصغ ةددص مهدحمسم ةكاحع , ءط 12م0[ 3766 16 ما"عدصت عت
 ءمرص م1 غض عم, 02 20111101[ 5111716 12 ع]ع هممتستنتع

 هد "ععماتتتت“ هذ 10715102. فطتسصمأ 1'ه لتعو هذ 761هداك ,

 هلام !ديز تيطعأ , هدد طلود , !ديز هلام تيطعأا .

 17 هرتو 7

 طور ةلضفق , هدد ةماعمل 16 همدصم] ةمم عفت لتسف عا 0عق 7 ةرخطعو

 ممضفتاتكو , عا 14و لعتح ءمدصرت1]ةصحعمو لعق تععطعو لمدنط]ء-

 ممعمأ انهصقتاتلك , ه 1[ يعوماتم هنأ ء[متك لعو مدصما ةصح عصف

 لعد منيطوم لع 12 هفتفومدتع 06 نظ .

 1[دوصو 1؟ ممم: نذك زا 7١ 2 ءالتموع, ©[ 16 ةعطق وأ

 نذح ريمضك. [راوتتأ عانت" لتغ ننام معاتأ ةاتممتةص عل“ 16
 ما هد 14و ءمرصتم]ةدحعمو 06وز عدو ةماتك 16 دمت
 0ع ةلضف , مماتتتتات 101[ع[مزك نتع هع]و طثدتأ ةتتعاتتل 12601-

 م ةمتعا مدنعتأ هذ ءعاست نحت ةنتتمتأ اذعات هذ, لعجدسأ "موصلتع
5 
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 خذ يانعاويتناتتح نت 7هانك 2 لعصصقط 06 : نآ11 062105 7

 هرج 5ع مصتعطخمأزغ لع لتتع, تبرض ل 01 ل08 هات طاعتت ,

 هز ]هد دتممستمزا 1ع ءمصم]ةمصعمأ ةزتتنغو انصع ممتاتعناع
 معواسعاتحتع , مودع ةيعصصم]ء , 51, هنت ]تعدت 06 ل116, ترصبأ ام
 !كيز الا لو 701 هرعت جان 6 2610ج ات اًرشب تيقل امنا 07

 "010071178 :ههاعر» عا ا3ةىعاب", هد "ءامخهص ءاجمزأ 1ع طمماو !دي ز

 6[ ارشب .
 17و 8.

 آ.ءالت مدع لدن معتطع لمدغ 1ع ءمدحم] ةدمعتا عنا يمصسمك
 هوا مهحصتقم هم ععمفمول , ينفصل 16 دعصق ملقم مععمزأ ةتتع
 تتسع هطوعتتتأع , مدع ةيععدتماع , 105نتع , 6ممضلقصأ ف

 ناتعاوتنتط اتت 70115 3 لثغر تيقل ىه 0111 002-00115 37617-

 6011174 7 770115 70115 طمدحصعتم ْذ لتعم !ىيز 76:0, [هتموسأ ءآ-

 آنموع لع َتيِقَل "1

 (رعانع ءالتمدع ءدأ هطاتعدتخمتسع لهصمق هعمامتسم هده 0غ[
 ممتجغو مدع ]ذتمدفع , مهن' يعدصم]ع , عتق , 1155ه
 نيتعايتنس 0'ةمزخع» دس لهصععت» , هرج "نمغأع لعتحع ؟هذك 1

 مصسصرم1 ندع لدن ؟ءىطع , ءمرصتمسع ةاييإلا .قيستلا 160116118 و

 امم»0» , © ءعواف-لتتع , طسالا رذحأ هوو 151 2 106,

 ع« لهصح هعماوتسعو ءءم7عوولمطصق م80 ع:طتقلعم , ءومدحصصع
 0و 4 نم

 ارفو امهيلك جاتو هم 6غ لممارنامد , 2عدانف-لتمع , ىطعأ

 ارمو امهيلك 00 711:1 اة 61 هع

 17هرتو 9.

 11 همردج 1 عرج 0'هطمتخل لع عدم هت ([ن عال ةرجت" 6ع 77 عانو لانع , م01هن-

 ]'ةصهتو وع ععدصمست هن عدلع , 11 1هدتغ ةزج85 نأ , ءأ هنأ نالماع ,

 ةاتمممقعت» اجرح 7طع ةهاتق-عداعت0دت , ءمدحصصع ىضخقأ , لمصأ

 نالماع هدأ ]'دوعصأر ءأ نانت وأ ن4 نيم روع 1ع جورعطع
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 يردرتممم ايضتقأ . 126 ماسكز 11 عوأ دجنءعوودتسع 0'هطوءدحت ند
5 

 ندع لمع , ذ 12 قص لان ممعصتع» طغصتفاتعاع , ©5[ مماتن“
2 

 الع . ةنتسوسأ 1تددوع هدنلتسمتتم , 11 ةحسصمتغ 1هلطخ م20-

 مدعو , ذ ؟متكمد 0ع 128 مهوتتقع, العر ممهتك ظطصلللاد1 ع

 جه 200 م16 1 , كقدصصتصع عت مآتتك لئاتص جتتاتخع ءةطل016, انه

 تكدعع مدت عاتلتع» ةتدع قعوطعو لع 12 ةتطت لع 8 ط1
 آعد لعتح نعتكددصق م]1هعم5د ةحوصغ 16 ممدص لمدغ 11 ع5أ

 نانعواتماد ذعار ع معاتح عد ةادنع يدع لعدن ؟ةعطغق , همدصتصع
 2. 2 وة د4

 ارطق هيلع غرفأ نوتا , ممن هيلع هغرفا ارطق قوتأ , ان

 ل6ةدت>ت 5 1 ه4 يعمعوست آةصكسعمعع ؟ءمطدتع ,

 6000 اهلا اينغم اقيغم َتدِهَع ]م0111 ىم اًميغم

 هايا اينغم هترجأ , نات عمات , 112 12012 3326 1 ب

 لخص 7عنط# , 8 نص 7عيمطع , ءمصمصتع ةيباتك 1 رق موأش ,

 0عواسف- ل11 هو ةرقأ هيبانك موا 1

 (0اندصأ هدتح 282015 "نعام , 2ع 50ج[ 311551 طاعص 145 ةععصق
 مموزك دتت ممدصتسمأتل , ينع 14و عدم مانصعمو 6عتذ هذ 26'1-

20 

 11عمو 80.

 مرصع ]6 هت 53 هطوعدحت6 : ةتلطعاتتاة ناثلاو 65أ

 ممدد»» ىاثلاو . هن ةسأ اذ , 11 مددأ ماعم ةعاجب أذ ب

 9710110 م0006: أذ هوا آةههتقدأاتك 6 وذ , ©[ ةرسأ اذ 5[

 اند 1677116 ن1" عمردعام710161 0' ل1[ لاح , اح "عاوتتمات 37 عع ]'ةععاأ

 هان ةانز عا 011 176 راغخأ .

 ع :
 1 مواش 6قأ 131 71071 06 6 لعف مسأ , نانا ةأعصتلع اودخ . 01006

 رمق 670117017 ه70اعر, 26 6لتأ. امم. ]1 , ممع. 570. ((عا يعصرداع ءوا زتتق لع

 181متر ةتت'. 6و, بك دو , 60ذ. لع [ظذصعلءءاصصمطلت

0 



 0اس لج تتيح ا
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 ؟17نرنو 989 3 6.

 11 7 جه دتصع عمسلع لتحت عوتخف له متصتماو ةداسع 1ع5 عتوتسم

 مدون عمق , "61و01 عم عتتأا هنن 01/1ةرععم5 ءمق ءمصحمت”5 لقصق

 1"ةممانعدنمد لع 12 «منعاع لمصخ 11 هديتنا لهصق هع كتهزدأ ا".

 [.'هطوعحتهاتمص عقصفمدلع يبت دعصطاع لعوتم ةعحتع لع
 عتتملع لقصف اهاتك 6و ءدقر هكعقأ نسل هدتغ "عانت ءطعت“ اتق
 16و 00111]ج10111 6115 0111116 50111 705 00501117710111 1100055073705 ةكلضف ,

 ردهتك لاتت] [دتتأ مرق عات7 عال امام هعاتتع ([ا1 5011 10653311:8 ,
 هر

 أ ستمر لغوزوصع دهانك 16 ممدد لع ةدمع , هعداف-لتععر, هه-

 دمدانعا. ١ هنلف ممددتوتمأ , يتقمص 14 ممعصتعت“ "نوتمددصأا وأ

 مرتان 06 507 1 لميم , هذال 140316 هجمت" مماحت" مصحم]6-
8 

 رم عتأ انج مخه 31:2ععءان5وأ31, ءمدصتمع ليز ىكئبرضو تبرضو

 هع نت انعمغ آذعد 016 هتبرضو كيز ىئبرض , ز] اهتنأ ؟ةنف 1'عآ-
 آانموع ( 1. 183. خلت همصاةتتاع , 31 ع مهما 121[ مط عءاتمن
 0ل'ةوعمتغ لدن مععطع , ءعواةفحلتسع , م1 عدا نص 1020132 77156-

 رجم0مااو "عت 0و7 ]6 707117017 عوفرم ليصتم , 11 130غ 16>-

 مصسجعر» مغ 1ع امتعع همصعملعم عرج ععصتخع ع عج ممدصطتع
 جرتعع 164 ممصح نيتك ع5 16 ةدتز عا 1موعتعنع لعد لعاتج 7«7طعق

 (2عرتو 281 ). 0656 ةتصقأ 016 نانسي هوا هن همرع67-
 لوصعع ةنجعع كانبا , ه ايدشتعا جربوع كاديبغع

 ( معرتو 282 ). ه1 هم مممصمسم نام16 لعداتسم هذ عمرعمسمعت"
 دس ةصمصعتةهتتك , «ورصتلتع هعا]ه ه1 ةتتعع 16و 7ةزئطعن 6 12

 ماغوم36 06 نظ , هر دع 14 هد متتسعا01[ 720112[, 5

 هدد 1ع عز ءاتع»متخ خ12 طص لع 12 مطعممع ( ع5 د 84 ). ةتسقت
4 0 4 2 8 

 ْ / ْ 1'هردد ل3016: هايا اًمملاع !ديز تننظو ىننظ , ه6 0ع مغصع
 هايأ اًضيرم وري ناكو تنك . 11 موتا 3221761 ةتتقدأ 06

 هعأا ةممدعتمأتك نانتر, ع ده طهاطتتتع , لع "ملأ ةاتتع ان 1



 كال ا 09

 يمض , 56 70000116 ل ان هانز نان نت طع 5هز1غ مهق لس ممغسصع

 ععمتنم هج لم ممغصفع تمتع نع ءءابست هتيوسعأ 5ع "همم
 ["ةممدعتماتك يمك بح ممعصتعم العين عم مع ءمقر 1 مع
 [ددتأ ]ه5 16 767705011167“ 001“ اللا 0 ,١ 11 هنأ 86

 5006 02 1071 01 0ع 1'ةلز ءءاتك ا راهظا .. 02 لت

 مم : ةقلطنم ١دنه اقلطنم يدلك نينا أ 202 5

 هاني النه : ©, مرصع 6 لدغ اظكطصحاادلع© , ىانظي و نظأ

 نيوخا اًركو !ديز انخأ 1, ه6 دم 3 هينا اًرهو !ديز.

 0م ةممعالع 161: عرعاطع نبتت ةىععع دور>ح 0 لّمبملا رسفملا ,

 0نعواسف-لتتع , هدتساةوهمتنا 1ع نونو ماسه 0ع د01 هعاتما» ىالت' 6
' 7601716 

 آلم همرصصعم هع هظوعتحتع ينع 16 م0616 5 لثأ ايضنقأ
 0 1 0 12010110115 001 11 ]' نرجو 106 06 16177 06171011 5131“ 0

 مم, مما ةءوصاعت» 1ع مق هان ن1 زل 2 ةالععاتج عممعمأا لعاتح
 ىعمطعم , ممهتك هان 14و لعتو 2«7طع5 مئغصمصعدسأا لاتئاتمع
 ممغصع 1066, 12 معاك مد دع ةعتخا نيننف 1هدتانكعت“ 1ع

 ممعقوتمم , ءمدصصمع لقصف 1'؟عيعطممأع ةدتتحفسك :
 70 3 مص ن2 رى نع م

 2 7 0 0 | 4 م. »

 ن ص 1 سس مح ص سوك م مَع

 « 0 لمصع, هنن كمصع ؟اتتعدت ع ةتتعع دمه طحتتلع 7 (رعانع

 « ن1 16 ممادتوان17 أ لع منو ر دمدأ ةتتتلتتنو , قون[ 117
 « زندوانف 101. طصعغأع , ةتاتناعامآ. »

 آرنع ممقأع مخه مماسصأ ل0 هطقعتحت عع 1عا 12 ”نواعر أ لتنع

 كاكأ كوتا 01 كوتا كانا , موتعع ننع 16 ةةعمرت0 عطع ف

 : نانظي هنا ممتد" ىذئافظي : مودم اظطص-لآ هل وع ةحوتاتل 6 ر
 موب

 ايي غيغا

 مس عمدا عاتمال ىافظي ْ
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 رمز دسم هطزفأ نسف لع 1/0716 1 مدن عودزودج ةيكوتلا .

 لات انتهتاغ هع ددتزعأ هحعع ماسك لع لغادتل لهم طحه 6هبرع

 701ه ه7مطءر, 2* نلت امدم. 11 , مدع. 247 أ ةادتات.

 آرعو مممام اخرلاااه3) ( : هد 286 ) , "عوف لتسع, لمع آه 01-
 لم6ءر طع دهر ]13 ادع مماتت' ءمدصجم] 6[ عل* 16 761.
 ن مص هد

 لت 7ع 285, 11 طهدتأ م0202061 نأ رهبظأو .

 17و 7

 ققعءاسحهانطت أ دبس ةتتاتتع ءمططمم عطاه عاتت 03 عاتات عدخ

 هجتعع ةهتفمط يتلنطصعالاد16ع ه'ءوز يتسم لئبصع مممصتغع
 عتب دمعأاع , امصغ 161 يتع لهصق ىةمردد هدتتتادمع ةصقاحتلف
 ةيفاكآأ , هد م6وعجامسأا همصصتسع ةزطمسزت ممعو 163 عدت 06-

 10[2022122دي ردصم ©[ قلطم لوعغم ,ي 15 ©1146 , 51 هد

 ممتن لتعم هذ 12 كعدعتس ندع 1ع قلطم لوعغم عوأ [0انز واتتف
 6 ءا1 عمم عصأ هدب تست عا] عمصعجأ انتج ردصم , هن 26 معاتأ 8

 0116 ندع 1عر حصسم 1314 101101115 10216102 06 قلطم لوعفم .
 آنع ءمصاسضمتسع هدا ثتتلعصت , يتفمصل هدد لثغ, مدن يعدم

 اديز كبرَص ىنبجغأ , 01, هدبع ٍديز ّلاقق تركنا , هان عدكم

 اذه كلوق ىف ةدنافلا ام , 8,

 آم معنطع ةصلتوتع لعسع ءطمدعم , ثول 6

 1ع (67مد هان 11 هيحتنتع نامزلا : ءعاتع لعصتغمع ةصاتعماتم
 123120116 لقصق 16 7071 006110 رطصم .

 1نهرتو 288 ه6 9.

 آبع دمع 0'هعاتمد> ؟ةتددصأ ؟هصعاتم» 06 قلطم لوعفم ,

 ءدأ 6و1 ذ 1'هععسمدأتك, 501غ مهنع 14 دمدد ل'هعاتمد ]ادت ,
 ءماح106 اًميرض !ىيز كبرض ىنبجعأ , ”ءونف-لز06, تبرضص نأ يا 35 ءٍو .٠ ويل

 !تيز , هدن مدع 16 7عنطء , مدصصتع اًممايق ماقر هات مهم 00'1-

 لععاتكل ؟عمطول , ءمرحصع اسولج سلاج تنأ . 11 معاتأ نا
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 صامت 6ث , هرج دتسصرمم] ءصعتا مماتت ه00طوخع» أ معضل
 ماسك ةمعنعت ندع 1'ععيرمعودزمسد لحن ”ءنطعر هدت ممانت 220011
 آا"116ع ععمضفممتع لحي ؟عطع مقنع ينعاودع هتمصعع 5م6ء1ة1عر

 -ء را 4
 ءمدصتمب اعجوم ايرض هتيرض , هان ممدتت» 120116716 2هطمط7ع ,

 همام ىيتبرض هقبرض أ ةدجأو ةايوبخ ةهتبرض .

 قات وتو 288 م "3 نلعف .

 1مم 090

 اكطص-ط[21عع ه'ءوأ طوعصم هذ م11 لعات» 065 ههه هان 1

 ممم لهعاتمس مممتنع هنن ؟ءنطع ةدمصعم لهتقف 12 مطتفقع ,

 ءأ هزروصأ 276ع هعاستتعا دصع هعاصع همادطتمتتمع , عا ةأنخع

 معمم موعصأغ , لهصف 1'ةصفلجودع عيمسمست 216214 , 233 انتت 2

 ل'جعضؤمسو عدرحتحتسام لكس هشام 7ءعطعر 01 م31 0645 5

 نتن مع همرحغ محتل عمم عدا 06 12 ءهكفومدتع لعد دمدصف لعامل.
 للم ةصخعم مص ةامصغ 1ع لع ةعالتنع» 1آةصخعال : ععصعع لع ىمح

 اعماعر ءأ منا عممعمأغ لع ددصم] نع ذ دود ةالعسععر اي 12612-

 نورمت 18 لعمدند لفصم ةسسعتص لفامتل. لك هدا 8011 27

 آو 295 .

 12 لتددص( الدناك للا الديك , 0ةهواف لل و نفسا

 نلدناك همم ها فد من1نسمع , ]لكاطص-الادلعع 2 ب عج جنع

 لعق 2عزتك ناتع 1 165 لقلتق 12276 0 9* ل11
 مد 2م 0 م

 امره. 11 0 176 , ع( هنن ]هد آنك : لاملا 00 كدنف

 بلاعُثلا لدن 2707611, دامو م16 5 1701177001143 , 001117116

 16110105 611100111 |ءاتت“ )101.

 11نرنو 4.

 ]وصق ه6 رورو, ام هدا 10011 اليها « انك 2011 نع '
 0 ا

 هءمواؤ-لتسع , ضرع , اكطصل[دلعع جه كاد عد دنع 2ع م5538
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 لع 1[خلعمزتحسص , ةاتت. 47ج, 7عدتق. 4 أ 5: اماو قاثولا اودشف

 ]كف وا كعب انم . 8انوم مة مالت 26 تعمل , كانت[ 011 لة

 16و عمر" عووزمصق متم ععط13165 عا لفصق 145 ؟مرصتنلعق , تع

 هعأ اتددعع لح دمصت 0'ةعاتمد ةتعع ءالتروع لع 1'ةصاغءنلعدأ

 مح ةعاطو 0 , 701: ةعاط عيظاو اًَعمس عمسأ أ 611-

 1605 05 070705 , ©آ ]6 تالثك 0150034 لب زن 017 الهسو يحرم

 50762 16 6161061111, © 0[[7716تدن0الق 0: 2076 015.

 11هرو 5

 آت عانت ةزع2216 لقصف هع معتق لعاتع ههه مهتعاتعات]1 6ات5 ,
 هان 11 همصختعمسا 0ع ةمدنق- عدت ءعملتسع 1'ةصاغءنلعمأ مهن 16-
 ندع] 14 ممدح 0'ةعانم ءوأ "عا ذ 1'ةععاتقدتتك. ((65 لعاتت 3
 ةمردآ, 1" نتقدم اتنح طمدص نانت لغوزعمع انصع ةاتطوأوصعع
 ( عا طمدح انصع 1066 ةطوؤتهتأع هدج اتسع نتتمآتأ6 ), ةزتدصأ م0انت
 ةئاطتطتغ نص 7ءععطعر هدد ييعتسصع 1ع دمحم 0'ةعاقمد 376
 علمدتط]ءمحعصغز 2؟ يتحصل , لهصف 16 ممتع ههقر 12 م120-
 مموج هدأ ةثصمصعنع ججتععم معوتتعاتمح. ةتصقأ ]هد 001+

 ل11 و ارييس ارهش كتيز جدن 111 06 :اريس 1 كيز , ©

 لع مهصمع , اً تنأ امثأ هت اًريس الا تنأ ام, هد انعات

 06 اريس ريست تنا امنا ء[ اريس الأ ريست تنأ ام . 11015 68

 0 عانحج كسءمصقأةوصععو صلت سغعو , 1'هدمتموتمدد لع 1'ةصخغءنل عدأ
 مماتستمزا هجمت العن , طمهتك دع 5ع0116 نع !ةهعانل 1176.

 11 1ةان[ 0طو عزت عد ل ماع و هدتسمتأ لن منوسلت غن ءصعمأ

 ل116 هنت لدتعأ , !ذرو , ماناك م 6[ !دنتسا . لع كتمتك 06-

 ا 1 ا 011 101163 6ع 100 1111 6012-

 1211219 انت“ :

 ءا دنيا ىلع ع وذو انك هربخو ءادتبم رركم

 لاد لععف بدانو أعم رصخ وذو رركمل ةفصلا عضوم ْق ةروو ب



0 2101100 
 ناكو رصح وذو رركمل ةغصلا عضوم ىف دنتساو درو ليعاف ىم

 رىسكذ ام ىنعم ىلع درفا هنلآو لعف ىبان نيدنتسم نادري نيردصملا الك نال !دنتساو لعف ىبنانو ادرو لوقي نأ هّقح
 دلججاو نايتغلا قمنا وش مهلوق ةريظنو

 11 ةعممتغ هتموت , زع ممدقع , 06 ةتهلمتعع تعانع 01361-

 ةاتمم لمدغ 1ع [ءعاع مع معمدعصتع ةسعاتسف 11عام

 17همو 2006 عه( 7

 ]آدوصق 16و ءقك 0مدأ 11 5ةوتغ لقصق هعو كعاتح 7ءالؤر 1

 صمام 0'هعاتم» ءعوأ ةمم1 076 ءمصمصمع 0711/0784 013 ©017000-

 م14 دكوم ]!'ةموصعف لثدصع مم مموزانهد م06عغلعصأع. 1

 مع 1ذتأ نان ةممصععتب , ةوانك نصع ةحتاخع ؟هددصع , 12 ممهق6ع
 يمركتسمغع لكدصع مممصتغع مدصرم]ناع مدن نعانع م07 0ق10(1 ب
 عد ىدمدتع ندع 16 ممودلامغ لع 12 متمممدزأاةمص ءا هعاسست لن
 صمد 0'هعاتمس نحت 18 مرعمطم»ع ةهزعمست 1لعداتع سعف, هدد لأ

 ([11:11 56 007701076 7167716-111 ةسفنل دولا 20315 511 20116

 8 12 معموغع يورتسفع مدرع 12 م"هممدلتمص , انصع 061 عضسصت-
 مهتما هد اتسع م1ةدتختلع هك حممد ين عالع عصر 0101
 موق مدن ءا1مصصعممع , هرج لتغ 0311 607700076 هتتلتع هلم

 هريغل ةكوم . 0م "ةءمصسم1ا هعاتع لت ةمعدمعع لهصق 1و

 لعتح يعصماعو لمدصغو مدع اكطص-ال1د16ع. كم ءالعأ , 1ع م6-

 مصنع هلعصتطع : زو انآ ل015 »1| ( مافعمد 0 هلة, 0071/6 551018,

 0ءواف-لتععر )ع 16 همصلعووع. طبع مممأ افرع 011/63810111062

 مركسمعر دمانق انسع هانم 1[همع , (عمع12 معدفنع 16) ةممص عمو
 موت" ع 151 لماث, ةع. ]آدوصو 1ع ةنعورم0ل يعمصرتاع : 18 8

 00111711 11101] زاأك , هعرءامتن ع7 عتنا تن مانع 00716, هعاتنع 20011هدح
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 اًفمص اقح هللرسمع 'مموز 1 ءرصعمأا 6ع لنانع 12 م1[00351هدد

 م6عغلعمأع م'ععمتسممتغ يدع ءمصصصصع انصع هطمذع ممقوتط]1 ع.

 لت 765 206, ءادتبملا مع هتوصتاع هنتو ءدمذع ندع لوالا .

 ش و آ1نرو 28.

 آدوصو هع يعرتو , ءاكي هوؤ موددنع عاكب ىكبأ . آنعو مممأ5
2 

 , ةلصع تاذ ةلوصتط عادا 1716 لع777716 07 ]ت70 1116© 0

10011016١ 
 1آهرتو 300 ع6

 تا 1نصع لع5 ءهمصلتخمصسم ةصلتوتغع5 لهصق 16 ع5 0
 مممصوانع , 11 1هتدغ 1ةتتخع 115386 لئانت ع

 17هتق 5302 ه6 3

 (0تدصل 1ع ممدص ل'هعاتمد ةواإ طم1مز6 همدمصتع 6077-
 ماقد منا 1010016 16 7107 هل لوعفملا , 511 هدا 0غ ةحصتصغ
 رموتم 1'ةساتعأع هد زجدتخ انصح ءمصصإم] ةوص عت لخص عتمدد , هدد 1'عائ-

 مسمع ' هرحلتسمت»تعدمعمأا هنن مممازت عج لئتصع م16م051102 ,
1 

 ءمدصتمع ةهبييداتل متيرض : ه1 هوز ص0 ن1 عصصتسغ, هدد 1' عرس ع
 4 ع

 0'هرحلتصمتسع مونع 1!'هععدمةنتك, مدمس هل ابيدات هتبرصض .1"ط»د-

 3116م كنع هعمعدلهصغ نص ةعدص]ع لفصق 1عوننعأ 1ع دمدد
 0'هعاتمد ةامصخ غ1 عصحتسغ مدع 1'ةهعنعأاعر, هدد صلع اهنا 538

 لهمعدصع مغممدزأتمد هدد 2 لتخ : ع عا مم نسل 1:

 الهرت5 04.

 ضد لمصصقسأ ممدتت" ةلعدع 063 1677165 ©17001ةامتاعافأك 8
 ام»مو ه1 0ع آذما» فرظ , سلك تعماعسعمأ 1ع ةعمق لع

 م6مموااتم» ىق , مهت"ام1 هال آآ5 56 761601176111 دارطاب , اص

 ةداتما> لع آهبكعتس هوا 0'ةءوسع» لع هعانع ءدنغومدتع 3
 مرسم لع انعدع ندع ][تدمدعع معضصعأ لع ممعاتنع ن 1'ةهععاتج
 هوأتأ , 122315 لوطن ©65[ة325 5 «ععماتمددعأم 5 عستل عمد عادأ.



 كال 75
 97 ر 0 و

 ('ءوأا ةهلصقت نتئمد 011 رادلا تلخد , ا ىنجحملا تلخد

 ةوصق تع مماتت ع1 هرج مانتقدع لتعو رأدلا تسمن , صت تيلص
« 

 دجسملا . ع معو لمصع مماسأ لهصق هع3 ءمقدلف , ءمدصتصصع

 نرظ , ندع زادلا أ جملا ةموادأ طممتخ ذ !جععتندأتك. آعو

 عمرستس هت عمك ةتدطعو دع مدة معرتا ءا 013715 8516103 ,

 جمدت "عدلمع مدتكمد 0ع ءعانع هصامحع ةيععماتمصص عال.

 17 هو 7

 آه جدتك مماتت' 12 ينع]اع 165 هموتع ت6" هتتمت 06 اةءانمت مسأ

 ناكملا زصفتوسمسغ نص انعم دم4مأم] صقخغ , يتمتومع لتمع
 [ءرص عادا 020565 , مهن" [عاتت" 2861 , 313120125 1 116ان>م- 5

 011 5 مكربم ( 1عآ5 ردع 0600711 , 067717 © ر 0655135 ,

 0 010116, ةكع. 0131 11 7111|[ 716 7070507106 , ع0. ]) , م عاتتت عاتنأ

 خصم ةصرم1 هز مث لحج ءعطتم] ةصحعدأ , همدصحصصع نرظ , هنأ ”ةن-
 وعروس ]هلط] مص عمأ ]عج ةصغسمع "ةدزم مد" 8ع 163 71077

 رددبصم 1ة15ة26 10دع[102 06 قلطم لوعغم . ”1'هدت[ع[035 ,

 ءمرستمسع عدوا دصع ةىععماتم» ذ 13 ”غولعر هعو دمطمق هع

 لمت كدعمأ ؟منودلن ةمعدمعما لع هع مسجتلغوع ر, ناس'هسدسأ عمن
 هرج ممانتن ةصافععلعدأ اع نء»اع تقع لسلانعأ 115 50111 5

 عمتجا معم هلصا ىف ام . قندوأ ]'هد لن[ طاعد , بهدم تبهذ

 تيز ب دصمتق هرج طمع 0016 مدق لتخع, مهيبأ بهذم اوعرسأ .

 آبعو يعرسرم1عو ءمصاةتتعو مدا 065 عع.

 آءرو 509 ع6 60.

 آرعو طممأك لنن كيتتسعاتأ 9 هضعمصفافصمعف [ عم
 هر لع ازعتع طع ةمدغ مدق غهاتك 0ع 12 مممطصع ههتتتتعز ذل
 ل 2 2 ناتك معانات عزنا داع“ لقصف 1ع لتقعماتتتت همرصتمع
 هانز ءاك , ةااصسطاتأك , ءمصمرد] ةددعمم لتعععأو لعو مععطعق , ةععبر
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 ءأ تأ , مهن" همدقن و دعا , معاتتت عصا ةانعع د1 0ال6ث5 ذل امادك
 165 ههق , ءمرصتم6 مويز لوتاصعق , هنت همصاضتمع , هع 50

 لوصمتك ةصصمامز ند يدمج عطتد] عمحعا , ءمصصصتع 3 1

 تح , 80. 02 380611 5 14 فيعلا ىف 165 م16-

 م1615 , فرصتم نرظ , 66 165 5600203 , فرصتم ريغ نرظ .

 آدء عمو لعيصتعتتو , 11 عد ه نت فد نيد 26 نيس عسأ

 لةسمتف 12 ؟هرعصصع 20 عدنط1د]عر, ؟غعأذ نيتع مق عا شرا : 12315 1

 ماسك عمصل هممصمط»ع معنج عرج ةاخع ةدحرم] هز م5 ءمحصصمع «0مز0-
 رو مع نا راو مم

 مافصعسا لكتصع مم6مودتاتمد, ون 6., لبق ىم و وف ىم

 موا 1ذ هع يتاكطس-](1ه1عع ةدخعحل منع ةيفرظلا هبش 4

 11و 51
 3 0 ا 2

 آبوتتاعاتت 016 ةعرسم موددت» ةعرسم , ن ماتدع 0ع 12 تسع :

 هع مما ءةأ نص لاح , يتت 2 ممتنع ةصاغعغلعدأ 16 مئمدمصت
 عداء لهصق ىريس .

 17هنتو 3153 3 6.

 11 دتلتأ لع لمصصع»» 1ع لعو يعطصتم]عو ع5 لت عتتق ءهق

 10010365 لهطق 663 7ال5 :
 1" ةستحدسأ يتعا ندعو ةعوطعد , ذآ ذا لا ه2عنع فيك
 عا ام, ةاتتتتق 0ع ور عد عدد1 هزتدصأ 2'1عءاتقهأتك , تنأ اس

 !حيزو ©, كي رثلا ىم ةغصقو تنأ فيك: ماسك عقم مر هل عطط عادأ

 هاد 12116 ©«001:0ع)“ , ه2 06 ©9835 , ليز أ ةعصق ج76© تنأ.

 توصف لمدتنع نع نحت 0غ عمصصتسع 14و ععمسسةتتت عدم هن ق0]10-

 مموغع , لقص هع ءوقر يتتل زن 2 ءالتموع لت ؟ععطع ناكر أ

 ندع كعدأ هع معنطع بدن عماتحج ءنصع !طيز أ ةعصق ) 100-

 هيفداتك, عدوا نتعر ةاتتاتقصغ ]انت همتستم» 200 م16 مقنع

 ائطصعلاولععر, هع مئعوأ ممزصأ 1ع و دمددست6 ةيعملا وأو نانت
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 مموزأ ذ !'دععدتمدتتك 1ع دممح نحت 1ع ةدحتا. آ.مراسستما» هما ة11
 مدع ةعدصطاع هالتع نصع ةهسصهلجلوع ماننق ههنتععأل ع.

 د٠ [.هعءعاتددأتك, ةهانغو 1ع و ممدمصمغ ةيعملا وأو , 1011 ةادع

 من166, لمص 16 دف دعبل حعمت هان ]15 ءمصعملدصعع 011111011

 ندعاعمع هطمدع لع ءمصطعتتع , دهزغ ةهحتح "عاعو "لتس ةل3
 0ع 12 عمصحس هت , 5011 هنت ةعدق. ةتصفا 11 هيأ مدحت عدقطاع

 0ع لتع, !كيزو نبش ©[ !ديزو كل ام, موتكعع لاتعر, موتا"

 20هرماع» 11 12 ءمصعم»لمصعع , 11 نات مزأغ , 05م3 163

 00 هرلتصمتسمو , لتعع 1 انآ تبهذ © كيزلو كل ام.

 آ©ع مغصصع , ف "هتكمد ل ةعدق , 11 هدأ ةصحمموقتاطاع 06 لتعم

 قب ءرطلاو ىريس , ©[ 11 1911 ةطوول س6 مصر10: عد 1'ةععاتج

 8 2 ٠

 دواتك. آ8لوصق هعغ ةدتاتنع تيعدصصتت]ء : !دراب ءامو انبت اهتفغلع

 16و مممأ5 ادراب ءام دععمدغ ممثتك ذل 1هععتدهاتك , دهذأ ءمحصصم#

 ةعم لوعغم , 5011 كمدصتسع 1عزددع 011 7116 تيقس ة0115- ٠

 ماعم ءأ تسكت ع]] عمحعسأ عدد5 [ه05 تفلع .
 ونص 2 مم ونص

 رات عاتق 314, 210202662 وأ ىمافتسا م.

 17و17

 مو م ن ص

 طممرصم عج الأ تنئتسا ان

 ]ع دانزءا ل 7ءطع تنقكتسا هوا الإ : 16 دعدق قا: 0

 60و[ آه مدتاةعتاع الأ لان د07[ لب هدنجت ندع“ |!” هديعوراة#0. آن هس

 عماتما» ءقأن رهأت ندمصل هد يرضع , أ 16 07056 هدن-

 م10 ىنققسمل ا , 66 10 هدوم 06 آهوةءآاع 07 دهانفامستا 0

 هأمدو ههن60م106 هنم ىنكتسملا , مةطتمع !ديز الا موقلا بهذ :

 6116 وأ غرم يتحصل 6ع لععمتع“ اعحصع ملعوأ مهق دنع

 ميضسغر قمصصتصع عتق هد لذا : طيز الا بهذي مل.
 آنع لعمتعم» مممأ لع هع بورك معاتخ ةاع ماتمهم0 6
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 بختنا , ه6 امرك هءودإ اصمم فمداتك لح 76هنطء بنا : هد
 ِن 2 مح 5 ا بحس
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 بغتنأ ممانت»» بخانأ , ها دامو عدا 1ع مهماغتأ لع 12 70
 يإ

 م5311, لخص نع ههقر 11 1لتكر 311 715 318, 2102012661“ عابق) :

 1هرتو 8.

 م ةممعالع 1'ععءءماتمد لصتنم نتمط0ل 15 ءطموع ن-

 هءماغع هيأ همدصم »قع لهصق 15 ممهقذع لع آجدعااع هدد 18

 د0115أ هلأ ؛ هلت 00132113116 , 02 13 6 عطقنم , نانمص ل

 13 ءطمقذع ةوان6[5101 هقأ ةاممصعفرع نذ 12 ممهقؤع ١, ءمدمتمع

 انيق الا لمجج تر ريم ام . (نع 2636 مملصأ 31075, ه م10-

 1م1عرم عاج مهت1 1 1116 20 060

 1 1ةرتق 9.

 آبع ءوق لمحخ 11 ةةعتخ جه نعت يتهصل هدد لتأ مهن ةطحت عاق 012

 : 14 !ديز الا ىءاج ام . 1خطص-]1016ع هطوءعتحتع ناتع , لةصق

 هءاتع كمعممفأمصععر هاذ معاتأ مجعااسع 1ع طمصم نيتت ءنرمدتسع

 ]10 ءطموع يععرتأمعأ , ذ 1'هععاتكهتتك, هج 1ع [جتننع مرصعم7[عن عد

 وق مصصتصع م1011 ل دب , هج عع 1ع طمتم نتن تبدع 8

 ممدقوع , طمهتق ينل قا ممتعاتح 0'صصص] هزت عم 1'هععاتماتك

 طرمسمصععت الأ ول امك .

 1 17ةهرتو 0.

 متت طاعم ةهقلزت دعم هع جعرتو , 11 هنت 005106 دلعي امل

 هموصتصع انصع 06موصلمسعع هدج نص مصرا دعما لع ْغ سقي .

 آلهزعإ عد [عطمعم رخاسف ءآقتتتك هع ينع ؟؟عانغ لتنع اكططص-]ل[د166© :

 لمعلا هنم ىنثنسملا ركذ ىم الا ىلع قباسلا لماعلا غَمفي نأو
2 

 لماعلا كلذ هيضتقي امب برعاو هيف اهلي لطب اهدعب اهف
 17هو

 آه مهعاتعناو 0'عععماتمس الأ معبأ ةانع "مناع ةدصق
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 ةتتمتس ةنعاسسع سكاس عدمعع , عا ةدنتم اطلت دع“ انطصع 20ا11م16
 .ءاطموع يععمافع , هددت , هنت عمات ةثكع , م0131 12010[نعل“ انطع

 مم ءالع ءمدع يععما مع. ]آدوصق 1ع مرعممتعت ههقر أ ©عقأ
 هعءاتت لمصغ 11 ءوإ يتعواتم» لهصق 1ع جع5 321 , 1ع ةععمدمل

 الأ ماعععرعع ةانعتسع ةمكام عدعع , ها هرج 5ع 6«مج0لدج116 «هدصتقمع

 د1 ءعالع مدصاتعاتاع غمز هدصتمعز هعوأ نع نتنمد داعطل مهن

 ءاغلا . ةنممأ , مصب 1!'هد كتسمأخ َكاَحأ الأ مب تر رم ام
 م

 ١ىيز , هزت 0118 8335351 , !ديز الأ كاخآ الإ مسج تروم ام . ]1

 عوز طوص 0'هطوعيكجع» عا يتناكطمص-ال[دلعع ه طتعس مصهأ كملت
 مو 7 5 ًُ

 دمدح يععمصإ»1ء , ءمت* 1عو ممما5 ىتغلا مغ العلا مث ةمصغأ من ءانسك6و

 نتع 71د ع]1] عمحعمأ , هدد معاتغ لمان[ ع "عر 6و عطا عمد 11
 1 عفصتختك هدد 1'ةععاتقةتك

 آد معصم هاطمو# همت انعم هذ لعبدصت 16 ةععمصل الأ زل

 37 2170116 انتم همدز معا مم ءممانأ و137 , 5110056 1011 15

 نمل ١ هثغ 1لعصاتأغ ةداعع 1عو هكطموعو ييععمامءور أ ننع 1و
 صمصصق ةماتسمتف ذ !ةمللسعمعع 0ع 12 مدعتعملع 0'جععماتمد

 معمم هقدعمأ مملسأ لعاح ةعععماتمدك 016 عداعن. 1ك. :

 اهبايغ مك سيمشلا عولط أو اهراهنو ةليل الا رهدلا لَه
 « آه ةتعععةوزمد لت ةعدصتدو ءوانعااع ةحتطخع ءاطمقع ,

 « 12 صتتأا أ 16 لماتت" نتت 12 ةاتتأ, © 078 1م 1تع» لت
 « 501611 عا دمرص ءماتعطعت' 9 »

 [1ععانج ىصعصأ 11 هيا ةتلعمت يدع 1106+ كتم مدن

 اهبايغ - سمثلا عولط , م'عوؤ مماصأ ل116 مءصخنع لع ءءالع يدع

 1ء ممقنع هحمزغ ل6زذ ثدمصعغءع, هد لتددصا اهراهنو ةليل

 17و 5292 1 5.

 11 هذ يتعداتمسم اعز لت ءهك هان الأ عون 6 مما , طمط 8

 دعت ةمحعتتا مدن مممستفمع 0ع م1غمصهفسدع , ممهتك ممصتم6ع
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 مكصممستأ لمصمم 1ع ؟هتخ دصع دماج ءعالع يععرتاتم». 11 ؟متنغ امتنع

 دعا تسع لتقاس ءانمدد عمتع 1" ءعععراتماط نت قا غرم 6غ ءعءالع

 اتت 68 مات ( كلمت. 7. ةدج. ذأ ءآلع ءقأ غرضم , آت 68

 مجمأف نتت متسع 1عو كدمدعد يععماقعو مز1 ةانتع طحقق

 لت 005 011 ةا11011غ 616 ممتد 1ع هنم ىنقتسم , 511 هاثأ 66 6>-

 مصسغعر 16و . ةتتاتعو 00ج عطخ ةرتعمانحت عع 1ةصكتعتعع 6 الأ,

 0ءواسف لتر ةاطعع متفق ذ 1'هععاتقدأتك : هدح 11:8 0026: بهذ اس

 اوم الا ارِمَع الا ثيز الا . 11 داتا يدع ]نتن 065 138

 نتن ييدرتسعمأ 1ع ءكلموعو تععما معد 5016 طمتق هنن 2001-

 رهاتك, ةدصق نينع هع]و [هدحطع مم ءعوةهتسعمم عدخ ةادنع 1 مدنعتمتعت

 هد موسع , ع نتت هع عدلهسأ وان مملة عوط]ع.(نع ننع 1ع م06أع

 ةداعمل مون لماعلا , عرج لتقوتحأ عد لماعلاب ريئانلا , ”6وغ الأ

 511 100 - مماصأ غ مغم , 11 ) جه اتصع 0716

 لتئاتصسعاتمد ْذ ؟هتععز ههنع 1ع هنم ىنتتتسم معاتأ نام 6

 21772111 16 ىئاتتسم , ارشب الأ !ديز الأ موقلا ءاج ام و

 هان 2م185 1ان1 , ءمدصتمع موقلا ارشب الا !ديز الأ ءاجع ام.

 دز 1ع لعرتصتع» هده ه اتعات , 1عو طمطدق 0عق ءطمذعو يععماغعق

 مزح عمخ هدف ةاننع دمتق ةذ آ'ةععتمةاتكز هدد لثنعو لمدع : ءاج ام

 وعلا ادمح الا ارم الا !ديز الأ . 51 هءوؤ 16 معصتعت"

 ءدك نأ 2 آتعات , آماتق 145 طمططك لان هتماةطم عطا 14و 5

 هيععرما موو لع مددخ غاخع دمت !هععمسمدتتك, تععمام نص ةعانت

 ننت ةمتنمانت عم هان د ةمزخمات" عه مماصغ ]صك عسعع لع الأ ,
 داتتحدسأ 1عو "غواعد لمدصغعو م16عغ0 عطمطت 1.

- 

 717 هزتو 220

 آددصم 1ءععطصر»] ع لمصصغع 10 , 1ءجععماتم» معوأ مملصأ

 غرفم , مد06 ندع 1ع >ةمطء اوفي معصتعتتسع انت 2102012,
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 61 هوا ![ةفنستح ةلعدأ لع مث اوغي . آه تسصعستل 1عا ة12 ءكقتاغر

 أ 11 دنا ةاتح]مودع“ لتع ىلع وأ واتت“ اًيلك . قفءاحسمهانست

 هد 1متأ 12 ععدممت” نع, ءأ هطقعتتتع ان 1ص[ 3 انتا 0

 «عام1ع لتهلعءأع لعد خيتوطوو لع غطتمز محهتف 11 ةعددط]ع مدل

 [نمو» 12 1ععمدد ىبَع الا 5 انما الا , لدصم 1هودعا]ع ىلع هدأ مماتن"

 ىلع , .عأ 11 ةزمدتاع ندع, طاعص نتنل 5016 معحصتف 0ع 1هتنع

 ءمردعم7"لعتخ عرج عمق, 1ع دمحم لع آاكتصع لعق ءطمذعو عع ع
 ( ةدصق ةاتعاتس 6عدتت0 هنت ؟دصع ننع ءاهعاتصع 0 0661306 ],

 376ع 16 هنم ىنتتسم , ءعمءرلدصأ ]'نكدعع لمصصع 13 م1616-
 معدعع , 3 هعغ ةودتخل , ةنح طماط 01 وأ م1هعغ 1ع ممعططتعت“.

 آد لعصتغمع مدعتع لع هع معد هتيصتلع يدع, صمم

 الأ هوا ةتصمت رم6مغاغ, 1[ ءعععراتما» عوأ هن طغووأتتتع هان ةك]11-

 ردهأتتع ممانت" [هانأعد 1عو ءطمدعم يععمأمعق , ةتتحفسأ نتعلم

 وأ مغومؤلتحع هدد ةلطسم ألك ع ممادت" 12 م"عدطتغا ع. ةتصقأ , هذ

 1آ:هرج لثأ : 1163 071115 50111 20611115 , 511101 710 و 3111011 7787011

 ى1001 2ءعز“, هرج طتع لن ةممتخماب عا لع ظععع, همدحصصمع 0ع 7630

 نتتلك ةمزعسأ ؟ءدتنك. ةحس ءمصخضدتسع , ع لتكدستأ : 1163 73

 716 50111 م08 611115 , 3111011 72/10 , 3111011 مل011*7717 , 3171018 13001“.

 هرج جكلتسمع ةتتقوز طعم لئؤستعمت عا لع ظععع, ندع لع 2عتل

 ناتللق ةماظ1 17115
 17ةهرتقو 60.

 ]ورب نوكي قباس 105 لمدن 71015 07 م70000061 نوكي , ذل

 امانا ةحاعملع الخ ءا أدع , ندا "[عتووءعرنأ 1ع ىنتتسم حا
 عقصتاتل, هذ مممتسق نت'مس دع ل154 الخ ام ء[ دع امز وزع

 1و5 14 ينتتسم هوا همردو1ل6:6 همدصصصع 1ع ممعتسمع لتسععأ

 لخحح ؟ءرنطع , ءغ مز6 ةاغمع ممتك ف 130521

 17 هنو 2.

 (عءد رو ةصلتعمع ندع اشاح ىدتغ 1م ممغصع منواع ذ 1 ةعدعلا
6 
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 لب ىتتتسم , ننعم الخ ءا ادع, عد هطوعتختوضأ اهاناع[مزو
 نيت'نمرح 2ع ل1[ زةصتهتو اشاحب ام .

 11هرنتو 333 ها[ 4

 (6ع ند'مم ءمخعدل مون ةلضف لقصو نصع م0010 ,

 مذا هاك هع نحتت 65'2أ رممق 26 ءعقدمتسع ممانت" نع 18 م1:0-

 ممولاتمد هتغ نص ةعمق ءمصص]م] عا, ءعواف-لتسع , مما نع

 يمص نص لادععسصس عما لع 1'ءوررتتخأب هعقأ !همممدع لع ةدج

 محم مدع 1عومعأ هرج لغوتعسع هع يبت ءىأا 1سلتفمعمفمط]اع ذ 8

 مصدق تاتمم لع 12 معمممدتةمد ( عد 282 ). طوع يعسرمأو ,

 51١ ]'هر» لن[, ابكار ار ديلا ل 01 "0100118 أتت 01 ( اتق |

 كاما ل ءاعموأ, ابكاأر ءوا نص لاح ءا دم ةلضف , ماتكوتع عد

 015 ارع تيقل [0ممعموزعجأ مغ ءادج ةعادأك ابصع م10م300[051

 همدسصرم1] ناع, (0نعايبع[متك هعمعملدصأ 1ع لاح هدح 1ع ها“

 همدديامتتعاءأ ل لاما [هدحصع انصع مهتتاتع طغءعوووتسع لع ]1 مائمزم-

 دلالمد , كهذا مدععع نما انعم اتعاب لع ]نصمم ءكمنتك, ءمدمصصع

 لوصم هع يعدسمأع : 267 !ديز ىبرض , 00264 16 ةعطو 3+ '

 همايق لاح ىف لصاح !ديز ىب رض 101 هماق07 06 لهن
 7260 6 ا16 , نهمتا0 11 هدا لعام دمك مهتعع هيتنتل حاتع

 لحصق 12 مطعقمع ءهمصمصمع تصع مهتعاتع ءعووعصاتعالع لت ةعطق ,

 ل051 16 لمطق [ يعصصأو 511178121 :

 اجرلا ليلق 5 افساك تاج رام نس تلا امنا

 « ]رع ى7ممتمطآاع مممد وأ عاسنتف ةءنت نحت اذ[ هلاتع ,

 « ثةمصغ لصق تصع ةلكمداتمص مغصتطاع , ةزتوسصأ معات 0'ءوزم6-

“.006 » 

 لكم ءللعأ , 11 هوا نتلعصأ يدع 1" صمم ءامتتك دط' ءعمدأسم ع0

 نتنتسص ةعبق ةصعممسم1عأ أ مممدمع 1دتتع , 51 16و 1ةوعو هر
 24 ع

 مداد اعأو ابيدك , ءاع..ةامزعمأ كاتم 065.

 آم لاح , 1ع ود همهكانسع , 0011 ةاع د 611]00] فصو :
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 زآ1 لمزأ ةارثع موتك ل 1'هععادسسا] بصتخم ؛ دات , 11 0016 1عادح

 (محصعت» ]1م هلع“ لعد طجماك لاح ىف لمع ا! لامأ 0ع. 11 هذ

 لع ماسك همم“ نجح لامغ مهقدهل 07, هع07106716 الققفم , ءأ

 ممص مهق ذصطغ»ءدخ ة1ه ءطمقع هدنة 12 معسدصصع ةاهوبعالع ذل

 هع "همم. [ةصطس هع 00هز4 ةاحخع انس ه911)0] هاه اقناشم .

 ()عو لعتح 0عممتغر"عو مدل 610دم [هانغع1مزد دع ةهدجغ مهف لئدصع

 26ععو5ز16 ةطقمآاتع.

 11مم 3355 عا 6.

 آ.ع ممدد ل36 ماجي, هع نتا وأ 1ع همرداضدتتع ع قتشم :

 معنا ةعحتع 06 لاح , يدمصم 11 ةصل1 مع اتسع 721عاتت, نص
 مدكح , ءأ ةنتقذت 10مدومتل وا [معتلع لع 1ع ممهصصعمع» ذ

 نجولعمتم لكس دمدد ه0) ءءاتك, لع 12 ءدغ6غئم1 لع ءعدح عند

 2م7م6116 قيتشم .

 آ[رعو 2015 جيب ادي لع آه مدمت» هن اه همث», هةيصتطعاا

 07011 فكل 0

 171هرحو 7

 11 هوز لع ]آه مهطتسع لدن لاح 0'ةانع 77041677174 ةركسف :

 - هز لممع 11 ةعممط]اع ل1 عحصتسغ عيمسمسب ه1]116 عمد عم , كمصصتع

 لوصو ككحو , تعصم]ع لمصمم موت طماع ةتتكعاتت , ذآ

 ؟هدتغ , مدن 1[ةصقترو عر 1ع مممحعمسعت» دبس ةعصق 1206[ ةحصتسغ.

 آلموعت , دع 1ع اععصمع كمعمصقأةصعاعا 0 نه , ممم ل117:0-

 001 11101110 0700© , مدع. 318 أن داتتثت ., ءأ 202 (17:0171-

 ممم" هلو, د* ةلتخ. امم. آل , م. 522, كن م. 5660 >0[.

 17 عر 559 ءهأ 540.

 [مظزءأ لصد اعحصع كعمصفامسعتعا ل'ناهأ , هءواف-لللاع ر

 1ع مم ننخ نودرحستع 12 ءكظموع هدح لذ مععووصصع 710016

 مه م امج»6 لاخل وذ , هدن لال بحاص , هوا 0013ةن
06 
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 0416718 ةفرعم : 11 عدا ءعمعملقصأ لعد ءده هنن ل1 معاتغ ةاعع

 0016م0 ةركن : دف و1 هدا مادعم هرعنو 16 لاحب دع ثا

 6 11 4 ضخم عوف -ل1نع , دل هدد محتال عت -

 هعمصعما لع لع عرصتسماتماح ( 7701 عا 2028 767717110176 07:08 ,

 د« نلتا. امدح. ]1 , م. 136 ها 426 ]: 3" 571156 ديني نأ

 ةردرتغو انصع >6 مدالمد , هذان لب هنو نصع 1مهدنمع 0ع ل5 هنو

 دن ”عووعمملطاع ذ 1 مغوداتم , ءكعواف-لتع , ةردتند انصع 10-

 امممموهاتم هدح دصع م1هطتطتاتمد. لع مدع طوصضح عمت ذ لمصصعت“

 نص يعتد لت م"عوطتعت" ©8 :

 بابا اا

 اينزخام ل 1 را
 تيشت ىيعلا دهشتست نأو ٌبوكت

 « ]لوصف مجمد 2017م5 عقأ انصع 203181'عانت' 6710عصاعر ىكأ انت

 « دولتك ]12 ءمدصمأاد"عز ءار 51 غن ة2عاأ]1 مو اعد عاتح عج اغططمآع

 « عمدقع , 115 لغمموعمدأ لع هعاه. »

 1هرو

 (0م 011, لقصف 1ع 7عاثق نع لع 2915 كتعرخ, تح يعدم

 نت زاهكاتلع !'همتصتمم» ةصمصدعغع مهن اكطص- 1216© :

 ىدنع ركنا قح مكاركؤب
 « لع رمع ةاتتق ههتقوأ6 06 1ةطقعصعع 06 7هدتق ةتتاتعو , 01

 « امصأ لنتع 7015 61عق , عاد معطقمتلا هل 7014 , ءاد 50116 حتت

 « وعممط]10هأز[ لتنع 0115 1انك5162 277عع ططمآ. »

 آبع 220+ ارط [مت6 12 ؟مصعاتمدد لع لاح , هه ءعمعدلمصت ذل

 هدا ماهم ةحعوصأ ةود> 0710440071 لاقل بحاص , يتأ ءقان 16 ما0-

 رحم .ةهلاتحع ني , ندسمتويع ءعأ هةصافعغلعمأ دمتأ "نعت مدت

 12 م6م0و161012 نع. :



 تال1 141114 8

 17هرو 549 ا 5.

 آ1 مخ ه, ذ م"مممتعصصعتا مة1:161 , لان ان ىجمرعطع , نان ان

 مدمأ "ءرا عمت ممسأ 12 ؟7دلعس» لئختص نعءرعطع , هعواف-لتصعر نص

 ممم 'هعاتمد هد انس 20 ءءاتك عطول , نتن ماتكنع "نوت انص

 (مدمع كسءعممفأدصعاعا نام. آ)ع 15 11 دادتغ نتع امانأ 220

 نتن !هدحصصع 1ع دععمتت0 1677116 0111 100701 0” 07110:101 ناضل ا

 هيلا ( ورد ءمدحصصع ة'تمستسع 1 آكطص-الاآد1ءء, هل فاضملا ) ,
 رع معتت مده ةاخع 1'هززوأ ل'دت» 16716 0170ه دامتاعاعأ 0 لاه

 لام بحاص . 31و 1118 1 انمزو تععماتممفز 165 7هذعت :

 1" 51 16 م"672167“ 1677716 كلن "070071 0 هتاعدتا0 قناضمأ ءوأ ر

 موزع 5و مهاتتع , ما"ممرخع ن "موت 16 لاح , 2عوؤق-لتعع , هدأ
 نص همدح ل" جعاتمص , هدد نص 20 ةعءاتك عطول, ل'هزن 11 ةانثأ

 نتنمد معاتغ لت اشف كنه ٌبرض ىبعا : 35 و1 6

 مرخعممت عم اعرجصمع لت "ةردزممرخ "حصص عجتمد امتخ مدتخاتع 06 1106
 كيدرتسغع مدع 1ع دععمدل (عصصع, ءمردصصمع لقسم نعم يعمصرم1 ع :

 ًناوخا لغ ىم مكرودص ىف ام انعزن: 35 51 1ع ممعمطتعا

 نعصع لت "ةجمت"[ 0'ةصصعرتما» معاتغ ةاع ةاتز] 11206 , 85

 اهتاع[مزك ندع 1ع دعدق عد دملخ ه1 6غ, هع بدت ةقدتسمتلع هع اتمتع

 هاغرمع مق هنت 56عم20: هءعص]]ب : اتقينح مقربأ لم عبتا

 11 عدا ثتلعمت ند'مد ممدتت'متغ لتعع , ةدصق لنانع 1 56108 لذ

 ن1 ءووعطات ءعا] عمم عدخ 2166, اغينح مهربأ عبتأ , هممت

 لمصق 1ع ةععمص0 هةهق هد مماسسنمتغ لتطع , مكيف ام انعزن

 اناوخا لغ ىم , هان اذعان © مترو اوم ىف ام .

 آ.عو 7220165 أاغيحت الف ؛ 30011 نغيحن الف , دع ةماحا ]أذ نع

 ماتت مصمم 1 ةاع» 16 713.

 1 نو 344 ذ 4.

 [1 ةءمحطاع مهتتتخ6] نع 1ع صمت لندن ةواأ طتم01116 مهن اع
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 لاح , مممءنلع ع (مدصع ممملتقعداتكر هءموص لهصأ 1ع ءمدحع

 اتمتع ه نعت ةقدعت ةودتتت عدا. (نعاه عدا معتصتق , هز 1ع لاح

 هوا 1م6عت مدن نص د عنطع نحت مانتكذع ةانكع مدن انهاتن , هان

 مقنع تح 20 ةعاتك مععطول نينت معووعممط]ع ةهتت 7ععطع ءمدح

 لادعاتع , هعواف-لتسع , نتت "ععماتتع 1653 171/102:1015 3

 065 عمر75 61 065 دمرنط70د, 6ع يدع ]ع5 ععوسمتسهتتاعاطق 3م-

 معا] عد ةيعرفلا تامالع . (نع]1و عدأ 12161031, تن 00120119116 ,

 وز 1م لاح عوز ةثعت مدنع نص مما نبتت يركع 16 دعصف لكم

 جمز:طعر هدف ةاخع 06 12 طهخاتتخع لدن 7عزطع , وصنع 501215

 ]اعد همحاتعاعو لنوم صقاسونتكك أذهب, كلذ , ءاعبز هان جوع هع“
 اهتصعم مه ان] عد, [ع1165 يدع تيل نتن "عماعسمع 1ع ةعدق لع

 0 نبيع

 ىنمتا ]6 0051", ناك ءمرجتنع د1 ندت ة"عدلعتممع 1ع دعصق 6

 هبشا ]6 مجدوع. [ةصطسص هعاو طمع ندع ؟هععسعالا 376

 16و م"6مموز[10د5 ىو للنع أ ةرتاعو ةعوصط]ةهطأعق , نلانت عد

 عمم عدا 16 ةعدق لت 7عطع رقتسا 6176 00715 ان١1 ا1ءان. (0تنهدأ

 ةهتتح ة0) ءءاتكلك لع 12 1هرصمع لعفأ , هعمرتسمسا 16 هممت ة-

 رماتك, 11 ط'ءثوا مدق, هد عفصغتول, معحصتق 0ع ]عانت 1هتتع

 رموز, ةتتعع صح عون , 16 لاح , مدعم نتتلك طع موانع

 كمعمتغ نع غوص مده[ هت عوصعاجا لع 12 ههطتعع ع5 20 عءاتكم

 ىعمطقتتخ , .ءمرصسمع 164 مرماتحتع 1ع ةالطافمع مهتتاتعانل1 غ1

 هءمعدلمصأ ءعاو ياه تام556 لهصم 16و يمععوونمصم مدععتللعو

 خذ 1[عععصصمأاع لمدصع مه اكطص-الةدل عع. د معتغ لتتتع ع

 مدغربع : !دعاق هنم نيشلا اماق ورع . 0 7011 لاتع, لقطق

 ع همم يععماتمدسعآ , 20'1ةءاتك همدمحهتنهأتك "نوتخ 16 لاح
 نتن 16 م6ءؤلع , ءمدصصصع هعاتتت نتن 14 ةاتثأ.

 17هرتو 49.

 آلم ممهسمع هطز ءا معد ةاسع ممملتكغع مدن م1اتفا عانس عمو

 نلضعمدماهس عااد 0'نغه6, ءىدحسصع اًمكار اًبكحاض ديز ءاج :
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 كما ع نس'ءعويحعسدع لهطول ممانع هتك عاتت , لهطق 6ع 17 اق.

 ل[دتم 11 معنا ةصتحت رع هتتكذأ نانع مآنق]زعاتتتو عطل عو ©1160125-
 اهصعاعأاو 0' ثامخ ناتصتق هم موتا( عمصعالا ذ 016 معدم هطز ءافر هع

 بدت 2 انعم لع لزج عجووو ممهستفعو : 1؟ 1ع لاح ثاوصغ طمتق
 هت لتعأ هت هنت ماسصعا , مدمعع يل يتسع تضع 220011-

 ءختمصم ءمرصتصصتتسع هذ مآاسمقتءعاتتخ5 هطزعأق , همصتصمع ه5 عا

 بيعصواو : موجنلاو ربقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا مكل رخم

 ت ارخسم : 2* هطموتع لاح ممملت مست مص هطزعأ مه:16انل11.

 ]©ودم هع لعمصتعم مفر طقوم عمم عدم 001عدأتك معانأ قاتلت

 1ع مصمأ نحل دطم016ع, همددصتع اًيشام رع اًبكار تيقل 011

 طعم 1عو لتلك ة تعمم ممملت 5 ءعوتتلك معاج عطخغ ناعم "عز 6غ5 م15
 16و لير عرتك مركصعو ططم0ن665 , «مدصتنمع ايشاس ارسنس# تيقل

 ابكار. آر6 مهمممد6 عماعع ءددومع مع طمملن هنت ءأ

 1ع مدع يدا ممملتطع , ءدؤ ةصلتودم هلمدتو مدع 1ع ععصتع
 هر 1ع ممدعطعع , دل ١ هج انعم : ةيباصعممعصا 1ع ةععطصع 220-

 لتطعمتتك, ماهعغ ذ 12 طص لع اه مطعمدمع , لمدغ ةانع "ةم016

 هنن منعستعم» اعدمع 720036. ةتسدت اًيكأر ممملتكع 164 م10-

 رمت عداعمم لقصف تيفل , ©( ايشام 6 رع.

 1لهمو 350 أ 5

 ]نع [عدصع كمعمدفأمصعتعأ] 0' نامخغ ة'عدترت1هذع سعات ع[مزك
 جمان ةيدرتسمع» نصع 1066 عمات عواتك ع , "عداتتعاتكتت 6 011 21-

 نعصعمأا ممل ءدتتحت ع, مد'مص دع .0ل4تتضع"مز[ م35 51 ل

 م 01[(6[ رمدق ةثممضعمع , كمدطصصع ([0820 01 لثأ, ورك بهذ
 اير ا

 اًءعرسم : هرد 1 201226 21015, ةسسوم 01 ةنيبم :

 !هزق ز1 مع دعت نتف قمنمظمع» نضع 1066 لفزذ ةمفصعفع ,

 ه6 هلمد5 هدد !ةهرمعا1 أ ةدككوم . 18)ةننو هع لعمتعت" ههقر 16

 لاح نمعمأ ءمر"مظم»عر» , ةمزاأ دعنا صعمأ 1]'مضاقءقملعمأ نبنن
 ام "معزا, مروصحصصع لهصف 1!" عععصصماع لمصصغ مهن [ةطصعلل[ة16عر هأن
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 16 2201 !دسفم همز”:ه]طورنع ثععت ر ةمزأ انت م100051160 ان

 ةداتغرع , ناتك وأ [0انزهانتتك 26 1000511605 >هدصتنهلع ,

 لمص 1عو لعتح [ععمصصعج دمررا 061 عمصتتسغؤ, ءأ طع ةملقأآ

 لعد صممسم هن لعق ةلز ءءانكذ معمطوتتح. آ>. : افوطع كوخأ كيز

 2610 ( ق1 ام: لم غءر ( امهر غ1 : ب قل اذه م7

 ( هنأ ) آه ١0714 , ( نام فدعا. 18 0دتت' ةنصهلإل 3ع هعق م10-
 مموز(10مق , هاج ةات]7056 نتتل ١١ 2 ءالتمدع 06 1! ةسا6غءغلعصأ

 نتن "نوزأ 16 لاح , حص[6ع6م0ع1 عدت وأ هفرعأ , نان :قفعأ 6 6

 601171015 , ]6 16 5015 ٠ .7716711٠

 آه م:0مموتتمد , 27:0هق-دماتق لتغ , همرت"مطم 6ع مهن 16

 لاح , 1036 ةاع دصع م:0مهوزا3مد همددتسم]ع , لمصغ 145 عانت
 [عرتممع5 5م[ 041677111105 ناتفرعم , أ وادا 005 710715 8

 0116 065 710705 067ا0لتمت ىيقتشم ريغ نأ >ماج . [خطد- 16

 رم ءعوددتسدع م05 هعو مد0166هصق , طمهتك ءالعذ تمودلغعمأ لع 18 .

 مهتم طمممسدع لعق ءاطموعوز ءهقتعر دك 51 12 020م 03100 011[6

 7مرطولع , 1ع لاح همرموطم عمت 16 ؟عطعر ع طمتح 18 010-

 مموزاتمصدز د" 1ع لاح هم0هطم»ةاتأ داتتأ امانز هانت 16 اعرتممع

 نتل نمرحتمطم »عز هرم 1ع لاح , يتمسل 1120-2 025 121761510 ,

 ةانم[0056 101101015 نع 16 لاخل بحاص همز 06 ةحصتصغز 39 هز

 اخص لعد (ععصصعو لع 12 مهممدتغمد ةغمزغ نصح دمصم طول

 هع ةع»0116 طتك نتن 5ع016 ءمرت"هطمت# مدن 1ع لاح, 66 ممد

 موق 12 م0م03511102 10.

 آددصق 1 عبو 3 تدر ]'هباعات 2 م"هدمدعم اهحالام1 1 16-01

 أ 11 2 ذتغ 12 هرالهطع ىف طعن ع, ءمدصصصع ة1 !'هد هذغ ةتأر

 ضرلف . 2 حمم و, 715 414.

 1؟1هرتو 5592 3 5

 1ع لاح معد ةنوع تعوصمأم عع مهن دصع م80م031602 , 5011
 ممدحتسملع , دهزخغ ؟ءعطدلع. 5112 .مسمممدز[ةهدد عدا 7 عنطولعر
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 ع( نع 16 7وعطو ددزغ هذ 1!همياكاع, 0'هسانصهتسع ءكلع وأ

 لغمعاطفع لع قف نحت ممم ءنلعر أ صثل هنا مملصغ 1166 مهن
 ]12 دز ههعاتم» و. 51 هعمعدلمصغ, لقصف هع مقر هد نأ
 اتكومع 06 عاتنع كمدز همعاتمد, 11 1هدتك كاتم 031, 287321 1

 جومطعر مص ةصعطمداتك ةهتنوتسما 1ع عطع دعت ل ةصجسعتماتك

 روت 13 0عااع 0100 0 معداتخف لهصم 12 ءمامومدتتع و

 مم مو110مك مهدحتس 21635. [1هد:5 1عو دق م6عغلعصق, 18 210-
 ممد1ا1هم نت هنأ [مدعاتمات 06 لاح , هع زمتصت ذب ةمدح ةتقا
 060 عاحخأ , هات مول* 18 ءمصدزهمعأتم> ور 011 281“ 11711 01

 06 ”همموءأ ىدناع :ريمض , 011 مه 065 لعستع 220625 تاتطتق.

 17و

 آ. ءالتموع لع 1['حصخفءغل عدت لدن لاح حج 11 عن م6 ءعوددتن عم عا

 لقصو هءعمامتسعو 1هرتصتتلعو م07 ععطا0لعو مدفدعتنعو مهن

 اتددقع, أ 11 تأ 00/ءدلس لظح 0' ةعمرتسعت» عا هصاغءعنلعصأ

 ءا1ع ه نعد ةسكفأ ينعايدع[مزك لكختصع مممصتغمع ؟هعتلا هت عز

 مه يعسصمأع, 51 ]هد 016 ذ يتعاناناتس : تعجر نيك

 601711611 ةامو-دوانك "هنءانتت 7 11 معدخ "مولع : اًسكاأر ل
ٍ 

 ه]عمسآ, ءاط ةوادك-عداتعم0[هتتأ تعجر ]ع انآ

 آن 358 نك 59.

 طر هدد ععتب 10501170-11-116٠
4 2 

 اندوصق يتعاسعو تحمست تناك هدد آذنأ دمك , دقت لع

 معصقع نيتع هكعوأ نصف امتنع. 11 زن ه 1ع دمع ءالتموو : هي

 عوأ ممانن" 3 كلوقك .

 1[ندتدك هع 2عرو , ىذ هوا 12 مممطمع ءآطم5ع لاتع هللش .

 17 هوب 300 هغ 61.

 طعوصمدععت , لهصق 16 معو ة6در هتاساا اهل

 (نمدصتسسع 12 ءمصقاتن تن عاتمد لت عر 361 ءقأ نتخ معان ةطمخ



 590 01111 ]ل51 11115

 طوضتةقوفعر قع نأ حج عجم 1ع ةعدق ةطقعاتتك, ]ع (ةتقءاتتةت

 1["كودات عوأتمد يداعد لكمدصع انس ءمصتس عة ةانت'. آه 701 :

 ناكو ليضفتلا لعفا دعب عقو اذا ةركنلا مسالا نأ ىنعي

 العاف هنوك ةمالعو زييهلا ىلع هبصن بجو ىنعملا ىف ًالعاف

 تكاللعجا العف ليضفتلا لاعفا 'ئن' كتلك ١5١ كنا" علاق

 كلزنم الع ىلا الزنم ىلعا تنا وحن هب العاف زييمتلا كلاذ

 العاف نكي مل اذا ليضغتلا لضفا دعب عقاولا نا منم مهفو

 لب لجر ٌلضفا تنا وحن زييملا ىلع بصتني مل ىنعملا ىف
 بصتني هناف هريغ ىلا لعفا فيضا اذا الأ ةفاضالاب هرج بجي

 مدقم الا ٌلعافلاو دقي سانلا لضنا تنأ وح نيالا

 ىنعللا ىق ىأ ضفاشل طاغسا ىلع بوصنخم ىنعم او ىبصناب

 لع نكمزف ةصتتخغلع لع (تهلدتعع هع همدحصعساأةتتع انت قأ

 مدس( عمصعمأا ءآهتت.

 1 ءرو 3

 قس ]نعد 0' عدحر»] هون عع ![جععتموأتك موانع يييرتسمعا' 1ع

 5م001/0011/ سييهلا , هد ممن ةثممدعع» هعامت-عأ مهنه 18 م6-

 مهداه ىم ةدتحتتع لد ععصتختك, هذ ]' عيععرداتمد هعمعدلمست ع

 لع ةمرتاعد لع ةمفعلظ ءهتتلم : 1" هعاست بنت 2 مهاد ةصاغءغلعصأ
 4 - و

 لعو ماسصغ»هاتلق , همصحصتع الجر نوتالت هإ ةرشع ثالت
2 

 ةوسن : 2" نعنع ننت "عمل ءا"ممعدأ , ةتصقأ ناتمس 15 يصآتونُغ

 [هدتغ هذ [طعتتعر 16 دعصق لكتص ةععصغ , ءمرصتصتع سقت بط ,
 ور

 هع نانا عا 1من 1عد[6 06 كسفن :تباط .

 [ردوررو عع عزتك , «مدصتتع [هجق 16 معو 361 , ىنعملا هدأ

 مم ىنعملا ف .
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 17هرتو 4.

 آلهزعز نص ةيعمتماع لع ]اكمح ءولمدد هتامصتخغع مدع اكطصم

 31216ع, لفصق ]5 ءمصقاست ءاتمدح لن اعدصع ةم6غءالق ءدنتك ا لع

 دما 3216م لعمخ :

 "نقل ىداعبأ 3 قس تقي

 العتشا قبر بيسو تيوعرا امو
 « لع مصصع دسك معسل مممتصغسمع , هم كدففذدصت 1هذص لع
 « ممم1 1عومفضدسععر, أ ]ع مع دمع ةاتتق م35 201186 06 ©

 « 0نلذحتخ , سسمتوجمع ]وع هنغ طاقصعاطت صه 161م. »

 1و 5306 © 507

 '1هدتم 16و عممسس تتعمق دع 5326ع00عمتغ مهقك ذ ممم ماعت

 ىك مونت 1499© 5 ردا نورح .

 آبع ةعصق لت اين 367 عوز ينع 145 مدت ءان1عو طلنم, للم ر

 يىتح , كراور بر ع( تر, مع 50ه عطعمأ ممتصغ ذ ع5 م0-

 ممدسم ةلطحعو : عنع "ولع. ةىددللتع :يمعادعخ ععمأتمهق
 ءمدصصصع اكطص-الادلعع 1ع معدمدتن دع 1طتتحصم طع.

 1و 308 ع6 9.

 [«وصق 1ع مرحعمصت عي" طغصصتمات ادع لدت عنو 368, بو عقأ 00111
 2 5 ا

 بر , © لهصو 164 ةععمرت0 , بر وأ ممانت' بر .
 72 اس نا

 [رع دعردق لت ؟عرتذ 360 ءوأ : « (05 00176 ئقتف هبر أ ا155أ

 « اهكب ممهتم هءاه هوز دومعر ذل 7 2 2001 ل5 ©0]06-

 « ممق هعو لب طممطمع ععطتعر » 8١ ف كاران

 17عاتو 9

 [رعو ةيعرص]] ع5 ةانتكتة طق لقاتل عرنمصأ هع ندع لتغ 1عأ طماع

 هاتاعاتس, ننع 1و لعتح منممولاتمصك ىم عا ب ةوصغ لننعآ-

 يدعامتك ييصمأ مز ثءو لهصق 1ع دعجق لع, هنن 6, 00101194
 06. 1«عدص]]ق :
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 ةكتالُم مكنم انلعج *آشن ول
 « 51 مماتك 16 هسآلتمدق , ممسك دمعات مصدق هنت انعن لع

 « آ7201ن35 , 063 ةطقعق. » '

 اوبكر اذا انموق مهب ىل تيلف

 اننابكرو اًمناسرف ةراغالا اونش

 « طاش( هذ لدتعت ندع ' ةدقدع, ذ 12 ماهعع لع ءعتحتعأ لو
 « ععرد5 ليانتر 1320 115 ةهتأغعصغ ىدتنس 1عاتتس طممطأاتلعق , 701 عادأ

 « 19 عدعتع لع فقام كه ل'دتنععر ةمزغ يدلك طصحمصاعمأ و

 « ءطعردتتح هاد ع5 حفص عهتتتخ. »

 17هرتو 5373 هأ 4

 نع 1!" صامت 16 ماس هدكاتصسمتسم لع 12 ممغمموزاتمد لو

 نانت عوأ 0' ءدوحرةسحعت" 12 م035عووزماد هان انت 1302016 310811
 و

 ن 12 ممو5ءووامج , ءآ16ع عقأ عمعما© 71156 01 5006 ( ىئق, ذ 18
54 

 اعاتسع , هرن آه دانقأ, 016 اه ”ءعاصءاع) ممحتتخ ةصلتعاتعت' 1'ة0-
 ن رع

 تمرد لخص معطع ىدتع نص مصر71 ةيصعصأ, ءمدصصتع ىل بش

 لمردم »01, أ مماتت عدتططعل' 12 ةلتكع لختصع عام

 20001 كروزيل ءاج 11 081 11 7007“ 16 آى116". ]آ3ع ماآاتك ر

 هرم 1' صرحا هزع ودعا بدع هذك لخص ع رصهصتغ» ع ردا نان ع , «مدحصم#
 رو مم .

 لهصق هع[ تعمصرماو : نوريعت ايورلا منك نأ م: همدع ة216-
 م0162 0ءاام هآكام2, ءأ لهصق لتحت عتتذ ةهتتاتتعذ هوك, هان عآأ16 ءقأ

 مانتك هان طحماتنطق 6

 17 ربو

 11 مدع ةعدحطاع ناتلع لع زادماطعت» مونع لعد يعط ماعق

 اعد لتدونو تقدوعد لع ]2 مدهاتعتلع ب نيناكطم-ل1هلعع ةصلن-
 ندتع لهصو ه8 زعدت5 , ان508ععق5 مدا ([انع]1([ا3عة-انتقق 50121 7
 1هنعو. 10د ةاع ةتتقأ ماتا لع م0351ط1ع , زع طصع طوق
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 معزول 2 ممتع" اند ءهمررطمس عر أ 21 عانتل , نا 5 عدوتتملع 053

 دانت 1 ع5 374 : ْ

 لاثف ةيببسلاو ةيفرظلا ىلع ةلالحلا ف نانتكرتشم ىو ءابلا

 مهيلع نورفل مكناو ىلاعت هلوق ةيفرظلا ىلع ءابلا ةلالد
 ملظبف ىلاعت هلوق ةّيببسلا رع اهتلالد لاثمو ليلااب» نيكصم
 ىلع ىف ةلالح لاسقمو تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا ئم

 ىلاعت هلوق ةيببسلا ىلع اهتلالد لاثمو دجسملا ف ديز ةيفرظلا

 رتخا ىف ىف ةيفرظلاو مظع باذع متذخا اميف مكسملا
 : '”رثكا ءآبلا ىف ةيببسلاو

 آبع مممددع ءمرصتسعا غانا“ 5 ععورتسمع عة معو عمو

 ةاتل“ 16 ع5 375 :

 رصخكذو لدبلاو ةيببسلاو ةيفرظلا نوكت ءآبلا نأ مكقت دق
 تبتكو حن ةناعتسالا لوالا ناعم ةعبس اضيا تيبلا ذه ىفاهل

 تيهذ وحن ةيدعتلا ةرمهل ةبقاعملا ىو ةيدعتلا ىاثلا ملقلاب

 بهذل هللا ءآش ولو لجو مع هلوق هنمو هنبهذا ىا ديزب

 ضوعلا ثلاثلا مهراصباو مهعمس بهذال ىا مهاصباو مهعمسب

 عبارلا فلاب سرفبلا تيرغشا رص ىاقألا لع ةلفرااتلا ىشو

 دقوحن عم ىنعم سماشل مكسورب أوححماف وحن قاصلالا

 ىنعي ىم ىنعم سداسلا قل عم ىا قحاب لوسرلا مكءآج
 عياسلا هللا دابع اهب برشي انيع ىلاعت هاوقك ضيعبتلل ىتلا

 مامغلاب ءامسلا قشنت مويو ىلاعت هلوقك نع ىنعم

 هيهحسيو سعود د 109 -



١ 
١ 

1 
 جا

4 
8 

 ا

5 

1 

-_ 

600111115171415 37 

 17هرتو

 [جعمصرمام لع ىلع ةمحم1هإ)6 لهصق 16 ةعدق 06 ىف :

 اهلها ىم ةلفغغ ىبح ىلع ةنيدملا لخد

 « 1] ةماسم لفصق ]12 تلاع, هنن طصممصصعتأا ها 14و 15

 « ثماعمأ لتكاسةتاق. »

 [كحعمصرما م لع ىلع عمدم1076 لهصق 1ع ةعدق لع نع:

 1 ل واو
 « © تمص ]ع5 عماقصف 0ع آ[كموءطعت»» ةعمدأ ةةغ1!3ةهتاك 6

 « مممت , مقن* ادلع , هع دعماتسم عدا 0ع اعادتم مهنا ططع 8
 « ندع عرئوتلع ةانتم1156. »

 (6 لعرتوتعت" كنق هدأ 101[ 3

 11 1هدنغ ممدمد عع [-اى-(1-2ه, ءمدصسصع 51 1'هج ةثأ ةءرضلأ
 0101 ن

 العتسلل . لع هدتممسدعه1 لم ةصهحهمأ هع ععصتخع 0'هظوعتخ

 ىمواتممق : 1ع 1ععاعتت, هتعع انس معان 0' هك عصاتمد , دات 6

 [حعزاءرمعمدأا ذ ممم 112

 1هرو 51

 ]رعو موياتءد1عو للم ع6 ةطنم عمات عممسأا 16 عقصتاتك

 ةونتح هلعمأ ذل 3 , ه1 53من لكدص [ةطصمل م55, ءأ ذث قر 1

 ة'دمزغ لكحص اعددمو مخفوعصخ , ؟ءواؤفلتسع لل ريم 60 يبن

 م عدأ مه ءةمانغ معمم عما ةءمانلغع. 00

 1ك عدصرم]ع كدت معدجتعا هق : سيمت موب 3 هقيأر ام

 76 716 [' هت مدق نات 0عماتتك لات

 1[جعرصرمل م لس ةععمصل هدد : اذه انموي ذم هقيار ام

 لع 716 |'0آ م0171: هلآ 0” 011] 0070” أدت ٠

 17 ةرتو 3

 فخ , ه1 قه لان مرخعممت عر" طغصصتمات عاد عر عقأ مانت" حر
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 ونمو رج

 هن نكي , 2 1ه شم لدن ةهءمص4 , وأ 8011 فكي 011 ففكي .

 17 رق

 [.عالتمدع لكصع م6مموةتمد , 1ع مدح ةصمعمسا ةاقصخغ هنن

 عممتاتك , عدا , لهصق هعمامتس5 ههقر لكدص 115366 مطل

 3متسما !هرد لتأ , ءمصصصمع 1هحصتتاع 0ع ةعمصتعمأ, عد [هتكدمأ

 ءالتموع لع ب, هللأ مد" 1016م ءا م5 ت , عم [ةتمدمأ عا-

 انمدع لع سس , هدد 01غ رافيد مكب 70117“ 060161 01

 (0م اخمدتحتع ةتتدذأ عاتع] يدع[مز5 ءطعت 1و ممقاعم انح 2201
 رستم هن عغصتتل , 12 م"6مودةتمم مهن 1جدعااع 11 0670ه ةاع
 رموز ةممصخ دمدتك-عجتعصلتتع زر طمهتك هع دودج لعد ![1ععدععو , أ

 1عو يعمصرم]عو كج ىمصغ 106 ؟هنعق. ل'عج 23 لوصصع نص لقصف

 111 هبمء, 2* نلت. .١ ]آ1, طخ 684, م.

 17ه 7.

 11 1دحتأ مهمه عا آلا بصي مل امو رمق-اتلا ة|اه, 1017

 طقصتم لع الأ ةامصأ كدمصوم رح دتص 011/ لخصتمال.

 17هرتو 3859 ع6 0

 آنةصا ف ءعلعمأ لخص ممرممر ل ةصصععتمد» ةامصغ 20 ءءاتك
 © "مودم: ام1[ 0 لعفي , عودا لع, ذ 1'همدمأع لكدص ؟ععطق ,

 ءوأغ هدت نص 20) ءءاتك 7عمطدلر ةمزك ةعاتكر, 5011 م0551, هدت طاع

 اذدص لع هع جل ءءاتلك يد'مم ةقوتستلع , 105يتتلف ةمدغ عمم

 مامر غمد لهصق 14 ةعمق لت مخعوعصأا هج لدي طدختت', ةنتج 66)20-
 انك 7 ءعرطتتا. :

 [طصعالا[دلعع هطقعتحت ع ودع هعد جلز ععاتكك "عواعمل آصف ا عرج
 رصتصغو , (عم0م10115 دمتعما ءد ؟هم]011 0'ةصص عرلماد 2762 ان
 ءمصسصم1 ةيصعصأ. اا وب عت دمه (هتسسمت+ هتمطعر د* ةلتاتمال

 امم. آ]آ1, ط؟ 45, م. 8.
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 17و 4

 آ.'ةالحع اه, لورحق اهينوكو , 5م 006 3 لآ لان عاتق 302.

 ورع معو ممماوؤ , عبتأ هليبس اعجب وأ هن دس ماقتمأ نق دنا

 ام مهمعاع لس المعار, لكطص-الاهلعع عماعت0 نص ماتتتعا دمع, ذ

 1" عععاسكتمرد لعف ماتتتعأاق 70710115.

00 23205. 

 [دوصق 15 همم" ل'هصص عدت مدر 11 22117 دع 1 01

 ]'هص[ معمل عردأ نامصخ ممم نلت 0ع ده صهطتت*ع, عا 16 مصفف تعمر

 [ةدحتصتس , 15 ءمدعم7لقصعع لعد ةتتاتع مهتخاتعذ كان للك ءواتلو

 هع نواعم ل'همعنو 1ع ععممع لدن مصقغودعسأ , ءا حماد 0'ةد و
 / ع

 هءاست لع ]همن غءععلعمأ. (ن'عوأؤ هتصقأ يتمدد لت[ ةقماذ , ءه( صمد
 عرب ٠ 0 را عم 3

 قساذ , لهو ه[16 م”0مهةزانمد : توملا ةقداذ سفن لك, هد

 [ةتكوسأ ءمصعم7 لع 1'هخطتطاتغ 276 سفن !نصتصتس , ©« 260
2 

 276 ع ممهمءدتتس. (نعاه هج انعتر لت آطصعالآهلعع , يتقمص

 1'ةصاقمملعمأ لح ممم لئذصصعمتمم ممانتت'مأأ نام ةاتم-

 مص , 1ع مصقغو دعما ةعاتل ثاهصغ ددتكآتذوحأ مماتت" 1ع ةعصق :

 هدد صدع مز6 مدق ممعملمع ءعاتع منواع خمر ذ1ه 1عاامع.

 11 ؟هسسغ ممصم م عع“ نأ اًمقينات مخمل 7

 17ر5

 آه "نعام ةممصعنع موت' هع 715 عقأ ؟ند066 ةاتنع 18 حق

 نتف ممغسصع لم هدمت: 0'ةصصعجتمد زر تأ 51 ]ختقدقع ة1110-
 متوع هعمامتسك 2م]مم5[1 ل'ةهصصعدجتم» ننت ةعدمط] عنخ مدع

 ننمتسعو نذ ءعالع "نع]ع , 14و عمسمسم هنت عتتق 021 16ع0ات15 , 0017

 1هو زسدكانطع», ذ لعق ةدطاتاتغد هد ععصغمول معان 5ة51ةثح
 ١ ةمصاعو. اآكطد-]([016ع م'ةامصخأ عداتت# 3 هع ةانز عا لفهصق ةتتعاتتط

 لفضمتل , لزرع صع كمزك مده مخ ةفأع». ]1 مدع ةدكاتعم لع عد
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 نمو عم 16 1ععاعتم ذ هع ندع لاه لذ[ لفتتق 122760
 ٠ هملء, 2؟ ةلتاتهدر, امدح. ]1 , مهق. 240 ©

  59783 9؟7ننو :١

 طوصق 1ع 7و 397 ناي هدأ تصع آئءعمعف موانت* قاب.

 لكداع 1عق مممأك نت طع 5 عدحم] هذعمأ ]320835 0:62 0]18-

 عمرك 0ةمصععتمم ةجعع انتخ همم ةصعفأر 163 انصق تنوعصمأ
 ءالععاتج ىممعمت نسع 1ع ءمصصم] نصح عما 3016 00م2 ر «6زتفتم 6
 ءىشلا اراصق ه6 كاداج , 1عو جدضتعق معتحت عدغ 5ع مهققع“ 0
 1[":نصمص عادت مد ءالععاتجع لح ءمرصتما ةدحعصأ , ءمدختمع لك

 ضعب , هن. وصفت 14و متعطمت عرب ر 11 عل وأ اتت 2ع 5311101601

 ةجمزع مماتتخ مص ماغطصمعمك ندع ع5 مئهدمصدق ةكاتحعو زر 3
 نه 2س 2 0-

 دوزز6 للحو , ىجل , ءاع. 11 1ددتأ ممتع 011161)3 16 ىجل
 نر 42

 يلاود , ىدعس , ©« نيدعاوادع5 ةتتاتنعو طمماك 0ع 1ه طمقطصتع هه

 [6وعمرتع, مع ةدصص عع لات هتتع م0دمدم5 ةللحنعد ع 15 ةع-
 © ينم

 مردلع موعوودصع. آتص ممقاع هعمودلدصغ 2 لتغ كيبل , أ انت
 / نون ن0 جب

 جاتا ه4 كمدصغ 14 دممدص ىدي ممتع مدمر ةدصفصأ ف ىجل :
 ©« هاري. تق 7 42 1 8 ان - 7

 روسم ىدي ىبلو ابلو اروسم ىنب امل 0
 0ك

 « ]51 ةممعاغ 1156ه ذه دمحم ةععماتتتت , 8 ءدتتقع لد
 « ممهل ط عيت نت مما عوغ ىدتتحت عدت , عا 11 2 "ةممصعتت هب صممت
 « هممعأ , ع ]4 ددتق م1616 هذ طمع ةهانتتمعأأتع ةهتتح لعاتح ططهتس

 « لع 155[1هجع +. »
 17 همو 409 أذ 5.

 وع رد

 وع همام 1:00ءان مطاع ىذب لعف , هرج ةحاعت 0 ]ع5 7ع2طعو

 هان منا مذ, ءأ مدع نع»اع 00ءاأ10 برعم , ]عد 7 عنطعد غ1 هم قاعب
 ن نمص مع

 [دوصق ]16 7عزتو 402, م1020132662 0-ةان0:-71 برعأ وأ .

 1١ لو دع عمبضمسأتق مدق 1! يمعاتنملع لع ]م مهل هعاتمس ندع لع لمصصع لع ق
2 

 عرق. 17062 ةاتت ىبل , طضفات (007717116 676|7 دانت“ اعد 350هناعمو لع 110717[, 2. 6

7 



 598 . 011111611 خ15 15

 11 ننو 04

 كد هطوعتهصأ ندع آاذأ لمذا امان 0ان15 277011“ م0101“ ©012-
 ممافمح عرجغ ل'هصصعرتما تصع م10مه51 600 ؟ةءطقلعر اكطصلاةلعع

 ةصلتنومدع ديك ددصحسد عدا ندع ثيح , ذأ , أ 165 2111658 58

 لع اذ ممغدصع همخغومتتع لمصخ 11 2 مدعاغ لهصق 1و عرق م16-
 قلعمم, معا عدت رجعملطع ممدنع ةععمجل ةعمصع لدن ؟ةرمزج01

 لةصصعتمد , ع5 م70 ممدزانمصق اهصأ همت 0 17 61:-

 انانناك) 0
 2ك

 طووصمتج عع لزهن-»6-[1 امرحمأ لاعفل لص .
 ع و

 آ.هجعمتر]ع ىلقعأ اذا" نه هزوصتاع , 0كم 06 70005116 010

 11 710111760 6 1 ]م1 6177“

 77 هو 5.

 طورع 16و ممم15 قرغت الب , 1'جننعدت» اهتأ ةعماعسلع ندع 16

 همدصتم] ةدد عدا لع الك , دنت 0011 ةمرتمم عا" لعاتج 2615021268

 مع لمزغ 5ع مصصمموع# ندع لتس ةعتل طممأ نحت "عماعتتممع

 11066 لعف لعسح مععومصصعو , همحصتصصع ىلمعرلا الك, امهالك و

 انالك, كنيذ الك, هع. ةنصمت ]هد مع 0016 مهد لئمع, ديز الك

 ورعو . 0عمودلمصأ هرج ةؤءوسأع لع ءعاتع "نوأع هن ممفوتع
 «مرصتصع لقصف ه6 عرب : '

 !دضع ّىدجاو ىليلخو خا الك

 تاململا ماملاو تاّبنآنلا ف
 : « ل[هرج 2تنرتع عا مممدح هنت , 10115 عانت 6701171 ها 201

 « تح ةععماتت5 لقص 165 ةصكمءغدصعق , ءا نيتقتل 0ع عطوتت عد
 « لهصوعرو 1عو ممعدهععاتأ. »

 17 رتو

 11١ مموداغع لع 12 ممولع يمصسممغع زعأ لكدصع مطهستغتع انننو-
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 مر عتاذع, نتع ىأ , عج ةهدزجمت 0'هصصعدتمام , معاتأ 27011

 مان ءىمسصرماةيصقما لعد ممدصق 06ععصتسغو هنن اصلع

 مصتصغد هت لدتعأ ع هنت ماتصعأاز ممهتك نانع 51 1ع طماط لستت

 6 ]سن دعت لع ىمصصرما ةيصعسا هدأ هنن ةلصعتلتع» , 11 1هتتأ 266عق-
 ا 5211عرم عج دا د01 1206 عحتسم. ةتصما ]'هرج طع معاتأ 5

 أ " لتحع لجرلا ىآ "101110135 , 51 !'هردد "غمغاأع ل عاام نزال

 0 نعووع لح هت دمرح ةممآ1ءهغممص , ءغ !خهد معدغ لتعع : ىيز َّىكأ

 كدنع ورك ا , م2ع ناتع 1ع هءدد هوا سلجرلا لا .

 17 ءرو 407 كغ 0.

 آم مولع مم6ءغلعمتع هءعددع ةودلعممعسا ل'ةاعع ةرممآت-

 ا مطاع, هذ, هد 01وهصأ لجرلا 3 , 011 لتسوومم 7007116 (©

 0 11107716 : ءهل' 1ع ةعرجق ءقأا 21015 م10 ءصصصم عا ىم ءاج 3

 0 لجرلا ءازجأ ودمآاو ممماثو 0” دامو امد ممماتعد 06 آةموصت»م)

 11 1 2 "م15 ممهس1 "عد ل' عدمرت1 01 ىأ لدصو 16 لتوعوتتو :

 ىرع ع مما معتأ !ةتلخع ؟هدعاتمد» 0ع همز[ ةلوصوم و نت
 | 71[]00'0/ ةغص , هت طاعتد ةعاتتت“ ْذ ءتمرتمم عار 5011 انت ع 17116710-

 ظ 00011 ماهفننسا , 5031 دصع 007071107 طرش . آ)هصف 1ع ما"عتمت عت“

 ْ هون, 11 0هذغ ةتكمتس مقتنع ءمصحطم] ةدحعمأ نص ممدم ل61 ءصتس ,

 «م3106 لضفأ وه سانلا 0 م لصق ]16 ةععورر0 ءهةجقر دقط

 همصصرم] ةصح عردأ هنأ م6ءءوووتسعصسعمأ ملغ عحصتسم , همدصصمع

 لجر أ لجرب تررم 011 سرأف 3 كيزب تررم , © ([111 51-

 عمت عر ل 01 م0554 م7065 0” ال11 110171111 , 001 081 اللا 1101117116 1705-
 يه

 015117110116 : ]01 70550 م05 06 22610 011 هىأن انت» هدنعوأ اانا تمهل

 ممر": بحاص لهصم 1ع خمزكتغممع هدكر 11 معدتك ةتت0115 اتتت ©010-

 مافصعما لع عممصتص6ع هدد ةصل غ1 ععصتسغ , أ ]'هدد معانا لل

 هد صاع "موعدا , كدنع لجر ىا 66 كدنع لاجرلا نك

 ءمصصتصع هرج معتغ لع 1هد5قد'محد ةحمصعع تصع ءماجلتة مدن ,
2 



 100 00111111 4 115 ش١

 «برصا برضت لجر ىا © هبرضا برضت لاجرلا ىا .
 لت عك 4هجر ذل ؟هدتخ مد"مدمد عمال اعتلحما 160]-0 1 ا :

 آم 2201 وك , هبت تعت5 407, لمدصصع اتعب هذ انصع لتكا-

 ءهناأ6 عروضنا هلع ]وتتسم و ععورتس عر مرت ععاعمف عدار آكل

 115166 8نتنمز( 30 لزم: فض ءارجالا تيون وأ اهتزت نا“

 جرم معتأ لعمححسلع» ممانسضومنمأ 11 ه لتغر, ذ 1" ةهرتتفاع ءمصلتع

 10د عأر ونفت : ءوآ-عع مهن انصع 110ع20 706110116 ]20111 ىوغق ,

 هن طلع , © نتا عدا ماننك 7ةت5عمط]ةهلطاعر ءوا-عع مهتع نصع

 هدتنع لع !اةصكاسعمعع ع 1م كمصز هدعاتمسد ءمدقتقتمدصعلاع نأ 9

 آ«وصق هعءا1ع 06ععمتغاتع ةدتر105[7051 , فغضاف نلاتت هقأ ©
 نن'مد هةزتمءالعيطرشلا باوج , دع 06016 مه5 م"6عملعت“

 ونتو نتن يررتتمع 12 ءمصلتاتم». انصع مودععتللع ءمحقأ دن عاتهاح

 تر لثأ نص ةعطماتمماع , "عمجتعملممزأ ذ عال ععأ, هيز ماق نأ

 نيعقيو همركاف . م0111: ,همركاف كعقو كيز ماق نأ ( "عالم

 ةيركتسغع مدح مركأ 0غمءدلدص: لعد لعتح ءمملت6ةمدق
 همم عد مهن 1عد ؟هعطعو ماق ء[ ديعقز , عدا ةمصق جعرط)]1ع,

 ها ماعدا جاج[021566 مهتع ديدعاتس عخمستسمتتعم. طع مممددع

 هماماتهمؤع ةهتصدع ممتعسم ةاترمممدع» نيل ١ 2 ءالتموع لع نأ

 067ه[ وت , «6 06 فضاف م85 ءارجالا . لو م0[ عوذق
 لتعم نسلكطصللا[د1ععر, عغصغ مدن 12 ممعقاتنلع ل11 7215, 5'ءوأن
 ممسمتف 1عأ نصع مصدق” تنعاتمد ةصكماتأع أ يدل هدأ لن ناو

 لع زادكم عر. (ع مثعوأ ممك 1ع دعتل هده هان ذك هتا ةةعتلك

 1!" يمعاتاسلع لع 12 ةزلصامحع هذ 12 طممعداتتع كا 775.

 لحن عاتق 408 , 1عو 05 امالكأ اهب 1 اقلطمف

 لمصدخغ 12 ءمصقاعاتم» مهاتت'عأ1 م ةعنمزا امالكلا اهب لينكو

 اقلطم, هزودتظعصأ نتع لمصق 14و لعتخ ههه لمدخغ 11 تعصأ

 لة مدصاغ, كودادذ- ليعع ىأ عمسشمسمسا ان 01



 كالا 101

 طرستن , هدد انندع 7106770001107: ماهفتسأ , ناد عال هرم 161“

 1ع هعصقر, ءعح لهمصقصا ل 010:14 اقلطم ذل ىأ مورتنع ءمصصم1

 محعدأ نص م2 04167717114 ةفرعسم , 011 1704167111114 ةظركن .

 لحن انهت لم لمك هد اثا لقصف نانعاوتنعو مطهطاتقعاتلأق ,

 ما همت , 06 ([111 671621 211 6

 17و 09
 هر < 2

 11 هتك هز تع ندع لتأ آمنا ىدانن' نادل ءا ةودغ ندل

 لهصخ محمد (ن701017©:0111© ىالت* اعد كلمسعمد لع طلت, م. ١.51

 لع ددوتكتم ![هءعدفامرج نتت 5ع مغوعصتع لع مغمومعع» انصع

 هرصتكدتمد نتع )21 [2تأع لهصف 12 ةععمسدلع ةلتقمد 0ع محد

 (مةمصتصمتسع ةضوطع , معادتتح صعمأ ذ نحل . (('عنأ ننع هءاأع
 مهصاتعمساع معك معمل ع ممتجت' ءمصصتم] ةصصعددأ ن6 م2051]120-

 تمص ؟عمطقلع, هنن ممر عم لع 12 فمصزهدعاتمات نأ تينتسصمو

 هات ةمانو-عماعم لمع. اخص 7هزعا 0653 يعطصمأعق : ْ
 ر م6 ر 2 ني ن راع

 بكبك ةماهت 4 تماقا' نأ نذل
 « المدتق ممووغلمدف نص ؟دتأع لتلطظعتلع ند جانعتسلسع , ,لخدصع

 « عامزسع [ممثعطع , همدصصتع 16 مكطتعسمردو , لعرتاتتك ننع 1

 « مممدأ آكعطاععاط ةةانعع لقصف 1ع 1" نطقه. د
52 

 24 م ور م رام يب

 د2ظربس .٠ ر 2 5 ا ا

 « (11 2 نغ) 12 متعاتسع لعو طعالعق نا 1"هددا ءددسمف

 « ءأ هرج ناغ ةمماقعو لع دعه ءطقتسمعقر 0 عرمان 59 6155©

 « لاتكوس' هت عطط]دو نان ةعو ءطعر تح دمت هرجا طافصعطت !. د

 1١ (نعو يعصرم] و ماك 0اح عج نتع نكءدأ كوع ةتكمد نانع 165 عروسمتس تلت تف

 ةرمطعق لتوعصأ 0 ندل هنأ دصع مدتاةعاناع لع ا6دنرجد © لع 10 نامز نرح

 ناكمو , ها يد'علاع ةصانوعمع 16 مماسغ 0ع لفدهتا مدت 70ر07 هلت |6173 أ
 اخس ناكأللاو نامزلا ىف ةياغلا لوذل ىف .
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 ()ن (1"هانجتع ةانكقأ نحل دانت لكتصع م0م0هقزاتمد همدت-

 هلع, ءهمصتمع :

 فاي تنا ندل هامعن ركذتو ١

 « "لن 1م مةممعا1 ود 16د طاعصقتام لمدخ 1 "م همصحطاف لهم

 « 16 [عمصرد» ندع اند نامت 1]200عةءعطخم »

 117 ه ذعز ءالتمدع 06 تقو هنن لكتس محمأ ةويتتت ةلعصأ انت

 ه ممانن“ 00011/601/ ةغص ]و مهمووتاتمد دمدصتص]ع عفاي تنأ .

 11من 410.

 (0د معتأ ةصه]ز دع لع لعدح طممصت غرتعو 1عو مدعطمت عاتق 015

 لع هع روق, ها لذعع دف سنع عم وا متعسع]] طصعصأ ذ ]هع

 هتموأتل , مرصصصع نال لح عزو م6عملعصأ , ناقصا 651 من
 9٠م

 اومزلا , ءإ ندع ليلق اهيف عم وأ انطع م70705111018 171047611
 م ع

 00716 ةفناتسم ةلكب ندد ة":0امماندء ةددتجم , مدح موونع 0ع

 عم 1هءادمها31, لع ليلق نقوصعتدات1, ها لع اهيف ءمدصم] ةصعما

 ة0ععءوومزرنع لع ليلقز 2" ننع عم عدا ةصعطمةتتك, عا ه مماتت'

 ةممصعتماتك 12 ممم مهدتاتمس هممدصتسة1ع اهدنأ هاتف«. ايف عم

 ليلق . ]2 مرعرطت ةنرخع ةصهلزوع ةعدملطلا ع ممغرتاعم 15 مغ[ معصسعع :

 دنع, 51 1'مرج دلصصعأ 12 ةةءئورن06 , 11 1دتتأ 30226116 جتتققت

 نتلكطص-216[(1ع هج هددطاتغ لع لتعع نبيع عم مع ةعمصمأهأع
 لةسصقتم ةدصق نص ءمرصم] ةدحعتا 0همصعدتمم. (0م لت[, 11 أ

 نوت, اعم ةوصق ءهورصصت] 6ص علا , 12315 31015 هدد 2© 025101

 ماك هع مممأ ءمرمتمع انتتع 031161. ضش
 نمص ون

 ةحن انعد 0ع ومتمت» ا, م0202 1-70-001 نأ اًريغ .

 17و 41

 ورع تاهل ز1 1ونتأ هماعر 076 16و ىادن 00105 تسلا تاهل
 ا ر 1 .4 و 1

 06عواحؤ ل16 , ىجبع 0 07011, لاهش 0 ودتعأع, قوف 00-0053115,
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 كيت ١ نجوم مرو 06771076, أ ماس لعرمت١1(. آدةصخ 1
 رو ب

 م لمص 11 ةدهتأ را هدد قات 056 1011] 01015 ([ا1عربيغ نأ 1015 9

 مدماك لع ]15 مممدسع همام عمرتع , عدد1 هزت مح همدتحضع اصل ءاتسمم
 طاعق, ةمصغ عد صدم ممتع 0'ةصصعتمص» ةأعع اص تمدتطمأ] طعما

 رمد عمستممغ , 228315 007717715 00715 [0 04 ف وغم م01 هعءاانت

 ىندت مدسناعز مدا نع ندع ةزعصتق عصغ 1عذ مممأك مدع اننا افا:

 ؟همو 414 3 40.

 11 ماهذا مدق مهتم يتقمص 1ةقدع ءالتمدع لع 1'ةصافءغلعصأ
 لخص مهموم 0" هصصعتتمم , عا ة1ه5 1ع ءمدصم1ة دعما 06

 هع ةيتزتمسأت 5ع طمعا 211 635 ة10انع] ةتتتخمزأ لذ ناعع طحتخ

 1'ةصخ معمل ءصغ قادم متت. 01 ةتطقا ناتمرت ]16 لهصق 1[ خ1ع0م-

 هم, للا مهبولق ى اوبر 1 كلبي ىلع ل ا

 6021175 011 7011 هيلا اورو لاطفال قل 06 107710117“ 011 11

0 
 ((ءمعدلمصغ, طممت ع6 1'ءالتتموع لع 1!'ةصاغءنلعصتأر هدد 131556

 نعام عا1مزد 1ع ىصم] ةدجعد ا هم عغصتختكر ططقهتك ءعاه دمع معاتأ
 همت اعد نتع تقسم 1ع "دردممدت ل'هصصعت تمد ءوأ ]هنصأ مهن
 دتصع مدسنعم]ع ءمدز همعاتحت ع نس هان "هم م011 0 13 ممغسدع

 مهشسسع , لهصم 1عوسعأ هد هج ةممصعف , 5016 عع مممطمع 316-

 قلعمتأ , ةمتغاحص ةصاغءملعمأ لكتسع ةلعصتل اتم هته10عاتنع.
 [رعو يعرصم] ع5 داتا هصق "عطلتمرتغ ع2 ملفا هدب

 اران ليللا دقون رانو مآ ئيبسحت ىرمأ لكا

 « '1"زمحهعت دعو-أانن لمصع, 6 1 ننع اهدتأ طمصمتمع

 « عوأ دتص طمصصتصعر أ نتع ([هدتغز 1عد يت'مح ة]]ططسصمع لان-
 « ممصغأ ]1 صتتتا, ءقأا نبت [عن ( 0 طموذمأاملث[6 ]9 د

 ةرخالا ديري هللاو ايندلا قيجه نوديرت

 « الهدتك لغوزدنعتب 1ع طتعصم ةععالعسس ا عاق لع نع مممنلع , ءأ



 10م 2-2222 0011118114185:
 « طلاعات 7عاتأ. مه من ءمصحم ءجكع5 هد 15: طاعصق ةماتلع5د) لع

 «1'هتتطتع 716 +.

 .ط«وصق 16 ممعوصتعم ةعصم6 رانو وأ ماتت" ران 0 5 .

 16 ةععمدل ةرخالا كل ةرخألا باوك كو هداعك لحل ّْ

 باوت لمدغ هدد ج آذتغأ ءالتموعر وأ ةدعو ن6 مونع ةودح 0م]005د-
 1102 2766© ضرع .

 1[ اهات عدم عسأ 5 بارعالا ىق لان 75 414 0 هع تع
 ل 01 1هلأغ 0طوعرتت عز ةادتع 16 76185 50.

 17هعو 417 هأ 18.

 آم هده لمصخ 11 ة'دعتأ 161 عوأ م6 ءلمؤصصعمأ 16 ءمصاسدتسع
 لت م6ءؤلعمأ. (0م دمع اهمودعسعمم عدا لع ءهعالع طتععمععر

 6010 اهلاق ىم ا 9 هللا عطق 6 1611)1 001776 10 71

 6116 م160 06 ن1ءم»06 1161070 هع لقكعمانباك. (رعانع كلتموو ه

 انعد يبتعايدعامزك محغصصع طمدو 1ع هده هن 12 مععصتعأا آكطصع

 01216عز عد 2هزعا نص ةيعصماع : لفسا مأ مافت قوفأ , © هوه -

 لزرع هكفسا ما مانت اذه قوقا , هنانمم هتتحامدذاتق 06 0610 ,

 ه1 ماتتك 505 76 ه6آه, 06 ا 00757 511 طال 377016 85

 ءااتموعر هدد ةتتننمتأا 036 قوفأ .

 ؟1هرو 419 ه6 40.

 [وم اع ضلت تع, لهصق هع لعاتح نعت, 14و ههه هان 11 681
 معحصتف لع ماهععت» يسعاودع ءطمدع ةداتخع 1عد لعتح اعرمطعق

 لختص مهمم 0'ةصصععتمم : ”ءوغ تصع آاتعوصمع لمصغ 16و

 م0815 !مرمأغ ةقدعت ةواج عصأ انقدمع. الص ؟هزعأ لعد يعضرماعو :

 13 مهمباكرش مهدالوا لشق ىيكرشملا ىم ريثك نيز 1 011

 1 عن مهذالوأ مهناكرش لقق:
2 ' 

 ١ 0ع يؤ انعف لع !8لعورهمر دصقتك هد رت 1غ فسصستصعكسعما ةرخالا .
4 ,2 



 كلا ل "نا ا

 | هللسر هدو فل هللا يسحت الف. هن

 آزءان ل6 هّدعو هلسر ل

 36 ل ع د ةرخع اموي تجانك , هند 60

 3 07 ةرخف تحانك ز

 /6 لا 4 انضاب مانأ لش , حتت 161

 06 ىل ىبححاص اوكران

 51 1خهرد لفوزعع ل'وتتط»عو يعصرم] عقر هرح عد هانت عنه لك
 مده 67هتاات. هت". , 2* ةلتخ. مدع. آآ, 7. 160, 177 عا

 17 ننو

 1707 2 هممت هتدطع, 2" ةلتك. ا. آ, م. 59

 17 عمو 9.

 آم دما للعب هدأ م0111: اهدعب , ودحصتع 0'1ط36276 20-

 هزات عوصعتأا ةمءعطسمماتص1تم

 17 هنو 3

 51 16 و نتتعوءوعءرت1 هدأ م:6هم0لغ لئخحتح 070777114, 101-

 ةعاب1 عمحعصا هدد ءكطفصوع 1ع و عمى مماتت ]"نصتتع نوت 16 1656]:-
 010 هج هع 1'ةكلتعع, طحهتك هج ةاتطقأتأكاتع انت /:6570 311 0107117110,

 مت "عملخع 12 مجمصمسعتدتمس مانع معأاع ر عدا نع عيتنآ كلت

 ال11 عع يمرتتسمع موت“ هعو ططمأك م هرسكاف .

 11ر5 01

 60و ن هعانع "نعاع , هدد نعت ىاضع « َىاَتَ

 06 اضع ه[ ىّكف , 6[ ةانققأ ىاملسم 0ع ناملسم: متوتق 8

 قعدطعو لع [10لطعتا لتفعمأ ىَصَع 8 ىف

 11و 4025: ذ 428.

 طورت 12 ل111 ةخعمعع يدت لماع حاتم 1عردصم ءا 1ع دمت

 كلل



 ميا ا 00 11111 111
 2م616 ردصم مسأ , هدد معاتأ ءمطقاتلاعا' 122370786 '

 هممطعءر د* نللك. امص. آآ, م. 162 عا 3. 1

 آند هقصلتاتمد تعنع ممانت' نانع 1[عر صم ع6 ةانت' هذ 4
 ممورسعدو 12 ممغصع ملا دعمعع نبع 1ع مععطع ةحوعا 11 هرم 06

 مويس عمأ , عدا يتمم مما ةانطقألاانع1“ هاتر صم 16 7ءعرتطع

 انتسصفمسع , 00م0 ع عز 011 06 ام .

 دز 1ع دمدد 0'ةعاتمد وا عد د ممت"ا لةصصع»ةمدد ة37ع

 نص ءمرصرمإ ةصعمت, هع مدصم1ةصعسأر دمتق هنن عقصتاتل 0ر0
 0007 1 ل

 معمر وعدا عر" 16 دددز ءأ لدن ”عمطعر همرصتصصع هديع كيز برد : 8 ١
 5 نم 7 ا

 هدن 1[هطز عا لع ]'ةعاتمد , همرصتسع ليز هدبع برض زر هن طاعسب

 ه1 16 ىءعطع ءوأ لمددط] ءممعمأ نومفالا , انل©ط 06 565 عانت

 ءمدصتم] ثدصح عدو لتمععأم , همدمتصع ةقدصلا ءارقغلا ءاطعأ ,

 011, عمم , ان عر تعمصمأةصصعاتعأ هل ععطتمل , «ىرحصصع

 اره ديز ةعمجلل موي راظتنا . 06و تعسصماوو ممم عدا يتع
 10115 9 معتصم 5 طمضمتم هعاست نتت وأ طحت عاد "20016 0"ةنت-

 معتم , كما عدغ هطوعتحت عع 1 مممرمع ةالطاأقتع انت ةات1011

 از جت, هذ, 2 18 م126ع لحن ر دصم , هرج 1هتقه14 اتكدقع لن 7ع. لآ

 دز 1ع منورسدع ؟ةطق] نحت 2 16 محتك هنن عغصتأتك هوأ ةانأللآ

 لكحسص 02م0511]و عبات , هاد معاتأ معا ع ةتتكذا 2'1ممهو1[ 3

 عفصتاتك, هد طتعص هد 1ع معاد هت هك نان ءانغ نأ ممتف 1ع

 موسع لع عجم ءمصصم] ةددعمغ ل همصعرتممد , 51 1'هدح هنأ امتأ

 نمدعع لت 762طع. 0 عقأ هع نع 5و6 للا 0 0م

 معك ممع لتعع, اًءكسم ويسلابد دكيز لقق 57 كيد 011

 لسملا ديز لتق يم : © 6 22610 , مسللاو نبل لكأ ىنبختا

 011 ملا و ربل لضحلا آم محعستغمعم 0ع هعد لعاتج ةزصامحعو

 وأ ماتس عم عصأ عموسمم هن عدلع , 12 ةععمصدلع هنأ 10مل.
 , خس عتق 428ر عابتالا ى ل0[ ةانكع م"مدصممعغ همرصطت0ع ةآ

 ]'هرد ها نمر[ عابتلف .
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 11و 4530 3

 51 1!'هرد لتا, هدبع براض لجرب تررم , © مدت 0" دععمأ

 ءوأ ةفص ر 22815 51 هد 1 دل دبع اًبراض !حيز تننظ , 6

 ممدج ('2ععرا وأ للسم . ١

 ؟71هونعت , هنح دتزعأ ع5 ءمصلتغتممسق ةصلتوتغعو 1,
 (هسسمت» تمطعر, د* نلتك. .آآ, م. 18و كأن قا

 ]«دصق 16 7عو 431, فرع ع5أ تسع 0170م03511008 7631

 ةةحهصأ 0ع 0201/0017 ةغص ْذ نو خف : 16 ىعمو ءوأ 1ع ممتع

 ندع دز 1'ة 1[ ادن هنأ 016 فورعم نوذختب .
 121 درفملا ىوس ام, 21116 1435 , 11 ؟هدنأ ةداعس لع 5

 لستعاف , 6غ 1عو ماتت عاف 50175 013 70171115.

 17 رو

 آم 2201 اًولت ةزوصتلع 1م 11 نسل 0ع 130-

 لععاتكل عطول, ءمسصم1غصعمأ متر 51 هرج 14 ممعأ دنت عضل

 انك, 1دنأ ]ه 1هصعاتماد 0ع ءمت»»مآ 716714 ' هت21162:101: هبيلاأ ناضم ب

 ءا ه1 هرم 1ع ممعأ ذ 1'ةععاتمدأتك , امنا هع11 م 164 111

 6]00ا1/ لت 7ءمطعء هب لوعفم . 58116 معرناطع 2 مآتتك لئاتص كمد2-

 ماغصعمأ هطز ءعءاتك , 1ع5 هتانعو دع ممعانعمأ ذ 1" ةععانفةاتك“

 17 هتف 7 ٍ

 آه مولع كمرجصفع 1ك هيغددصع ةتماتعمامم 0ع قالع بدن
 ءوأ ةممدعمع مءاهأتج ءمدعتأا هنن رادصم , لهتتؤ 1ع 765 6.

 17ه 9.

 آرنع ةعوق لع هع رعصذ ةوا ينع 1'هلز ءءاتك ؟ةتطهل مهققتل

 وأ ةقولستالم حت 7عنطع نتن 1متأ مهقدعت» هذ 12 هذ مةقق137 6
 نرد است ءمصقعتتنهصخ نه ةزعصتلا ممم0.

 آ17نرو 410.

 ]ردوصق 1ع مةهردمم" 0'كصصعجتما لمصت ]'ةيناعتتم مهنتأع 1عأ
 1ع مرصرح] نودعماأ دلك هان عغصتاتك, هقأ تساتنعأ] عتتقتأا هنن

 << < < ل ما بحس بيبسي بيبي
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 0 _ ةانز عا لات نوط مهققتل , عزان 6نو عرج مهن"
 1هلز ؟ءانك معمول م5511 دوم : 0ءوز ]13 6 نع ةلعدتلا ءرجأ

 ]و مما نعم عارم مسا . كد نذل ٍدصاقملا دوم وأ 18

 محغمستع ءطمذع نتع هةيسالام هيفا ىذخلا .

 8 2 نو 4405 ذ اا.

 آو ردصم لع 13 !هرمع لوعف همها عدا عمد عغصغول ةانحخ

 رىورنطوو طعداسعو لع 12 ؟ممصع لعف , امص تموملتعو همدصصمع

 كلعق , لانع ههرجعمت7ع5 ءمصصتصع لاح , هنن 061ععطبعاتج ءمدصتمع
 أ دغ : ممهتك هعالع منعأع هدأ هدتز ءانع هذ لتتعموعو تععراتمادق

 نتن 6ءادصصعتأ مموانت' 1ع ردصم .1خندع 063 10>ممع5 لاعف
 ع ع 21 0 21

 ءمدصتصع ءابأ لع ىئلز هدي نالعف , ءمدعصع ناريط لع راط ©

 نالوجس لع لاجز هدد لاعف , هودصصصع ماكز 0 مكر 011

 ٠ هج ليعف , كورحسمع ليبضص 06 لفرص ه6 ليحر © 0

 11و 448.

 . نع مما لقن هدا ةرصمسو دع 0ع عامس , 6 ةزوصتلع 4

 دال همموور عدا 1'همجودغ 0ع سايق (ءاتذ 441

 آ1ةنو 4409 ذ

 .لعو 5-2 ةثدوص عم عم لحطق هع 7 ةك مخ [ةعزلعو هذ ىهتقأتل
 ردهتف 11 ماعدا مهق ةت5غ 0ع لمصصعت“ انتج عاق ماهسفتطاع ةان
 يعصرماءو لمدخ آكطص-لل[هل عع, عغصغ مدع 1عو ينوعمععو ع 6
 عرتستك ءواتمم , 5 عدا ةعرحتت مهمات 1عو يييرتسمعا. الهجل عا موانت"

 نلجأ , مم موسدتتك ةدعسعت يدع. (نع يدع]' جماعتس" لتغ دعنا عدد عدخ

 لعو لعتتح ممدد5 0'ةءاتمد عد ؟:ءعطعو ماقا نإ[ ذاعتسا , لوزا

 ة'ءدتعملسع لع خهدتك 1ع طمدصق 0 هعاتمد 93 عل كل

 لتجتغسع 1هركصعو 0و 7 عربا و 6012687765.

 آع 0061 لذا مز اغلا اذو , جدت اذعات 6 الا 3 اذوز ©[

1" 1 1 5 1 
 / 4 ا يبو 0 نبا

 ب كوفر اطيل كيم 1 سف ايد ا ل كول لال لا



 دع 6

 -. للا يواكب

5111 14 109 

 اذ يسمتسمع ةممصعم هنن ةلسواتلت عن, ءمصصتم” ع0 163 لعاتح
 (0معو ةماقأ ه[ ةذاعتسا : هعوأ مرصصصع 51 1'هدنعاتع كغ لتأ

 سنججلا اذو ه1 ماو 7.

 17 نهرو 452 أ 5

 (6 ندع ['دساعتس ةممصعع 1 لكتصع ممهصتغتع مغصتطاع ءأ
 ١ همام0116عر, كعوأ ندع ممدتتع [هانغع5 1مم 1[هرتصعق 7ععطقلعق ننت

 ء«مدصصتص عم عع مهت' اننح ا: 0010 لصولا ظرف , 12 0151 غددع

 ]عاتب لاح ردصم 00116 هع ممدتت" 7011م انص !2576, أ

 1" ةجوصا-0 عممتغمع 1عاطخع انس رماام هددتحت1 ل دصع 1عااتخع لع 270-
 نمح

 اهدعدتتمم , كءواف-لتعع لكس ل117 صمتعدءعدخ. لع : لاصفنا 1
 نص نص 3 ندح ن مح

 رادققا 7 دادوسا , راكنتسا ,الازبهلا ١2

 طوع عيري ام 11 هس ياعصلسع 12 ييماسغسمسع 1عانعع لع
 نم

 ملجك ها 0عو جساععو 7ءيطعو 0ع 1 ممغصمع ![هتمع

 17 هو 5.

 طور 16و ممماد هلذاع عامسلا يدت ةزوهصتقعاا !5006 7 1

 06 هم" ءممالك , © عواسف-لتسع همصاصءع-طولهسعع ةهرح ةصطغعات]ةع

 رام , 1؟ةساعاتم رعد لثعع ندع كعدأ 1"نمدعع دعتل نمت زاتقاتل#ع
 مو ؟مدرتمعو 6 روصم , هممأ1ة1عو رف هس

 17 هنو 7.
4 

 [عو ععوسسسوت1125 51100511 ص 2 هنأ 16 م07

 م ع ا 570016011/ عوخلا مسأ 013171017 06/077116 9 1 6 ١
 0 5كم

 20 ةمع 016 ممعت , ةيقن 06 بقتنا , هضم 06 ضّمقت ,

 6©أ 5 همس اللا

 11هرتق 59.

 ى 12 قد لد مر"عرمتع» طغصتفا عاد عو لعق كل الياللت َلعَف : 1



 110 01111 117 14 1115 و

 ص لن ةععمسل طغصتقاتءاطعر 11 هوا موانع لعف . (ن' عدا ءمرصصصع

 لاح يدع ريغ هوا ذل !'ةمعدمهاتل.

 ظ 171 هنو 402 هأ 3

 [رع عر 462 ةزعمتطع يدع 1عو ؟عيطعد لع]م هع لعف كنز

 ندعا سعإمتم 1عدع ة0ز ءءاتك ؟ععطقل دعاتل هد ماستنمأ طعتتال“ ,
5 2 

 لع ]'دصع لعو [محمصعو لعفأ ع( لعفز عا نتل ان 2 ةتتقذأ 6و

 ىويطوم لع 19 ؟مررصع لعق نتن, مئهرتدسأ مماصأ 30'0ز «ءانك

 جوعمطقل ةعاتك 0ع 12 [هرصحع لعاف , 16 تعمم ] ةععصأ هت انه 20-
 لععاتك لكتصع ةهحتاع 1مم ع. ١

 ىت 765 463 , عراضملا ةنز 656 موادت' عراضملا ةنز وذ .

 17 هرو 466.

 [.ةتاعانل“ 006 لتخعر, كلصق ىم دوصقك: ممهتو 11 8

 معمل هعاملع 106ع لكتصع مهصتغتنع مممتسف طهختسعا]عر م0انت"

 [ةلتع 16 7اتق.
 17 هرتق 7

 آبع ةعدق لع هع عنو عدا يتع, لقهصق ءعرتامتسم 7 عرتطعق, و
 ه.0] 60115 06 اه ]077 مقا, لبيعف وذ , "عمم ما هععحأ 50'1] ؟ءاتأ

 06 12 [هرتمدتع لوعفم , ع6 7 111 اذمج هذع بان: ممد

 0'همعنو نصع هجهاموآ+ ءمقام716 اًعسايق , دههتق 91 826711 0

 [5هوو القن . آه اص لدن ع5 ةصلتوانع ندع 50'1 ءععاتأ ؟ةعاطدت
 06 12 [هرنمع ليعف , م15 لهصو 16 دعد5 مهوقوتك, ةعدتا 6عه]ع-

 محعمأ ممن 16 مممقعتتتس هه 16 [ةددتستس.

 1همو 468 كه[ 9.

 71١هز01 1ةصهتجوع ععوسصمس هت عدتع لد ع5 468 , 6 كان

 لع 1 عماتحتع لصق نص ءمرصتص عادة عانت :
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 لوعفم هنا ىلع منغلاب هطبض زوجي لعاغلا مسأو ءادتبملا

 ةيبشملا نوكي نا زوجيو هيلا ناضم هنا ىلع رسكلابو ةهبشملاب
 اربخ ةغصو ءادتيم

 2[1عو لعتح ةه])565 2100086 عور 8 ةععمجلع دمع م2011

 12 مآبتك ءمصكم مع ةتتع 71315 م5)]1101.
 ' ]يع ةعم5 لع هع جعتذ عدا نينع هع عند ةمعااع 901]00]
 05517114 0 انت 1107+ 0' هو ع1, عدا ادصع ءةمانعع 20'0) ءءاتك 7 عطول
 ننام معتأ ممعااسع م 72م0[ لهصصعجتما» ةعع 1ع ممدد

 ننت , 51 هد مع مصقتلغرتع ننع 16 دهصق , تأ ةذ قوص ةودعل 8

 (هدعانمسم 0'ةععصت. لاكص ةعغ, يدهس( هدد لت[, هجولا نسا

 اعدت 1 015086, 16 ةعاطق ءقأ ٌقسح مو 5011 715006 081 56011:

 66 41 10101176 011 :هجولا ءوأ 7131261 , 001011 011 0

 ىنعم , 128621 011 61]511 06 نسح .

 [.عو ج0 ءءاتكك لمدخغ 11 ه'معتغ 1ع كماحتعمأ ةجمهتأعصتت ذ

 لعو معمطعد لختصع ةلعهصتط عمهم معاسأتع, أ ةممم عع“ ا

 نتهلتأغ هدد اتسع هان #0 رضاحل :

 17و 470 كه

 آعو هلز ءءاتكك لمدخ مهجتأع طماع جاتكعاتل معاتتت عادا, 0
 1عو جل عءاتكك ؟ععطقتتح ةعاتلك لعق معمطعم ةرسدنم] ءعمعدأ "ةصع
 هلانكو, يعمعع» اصل دعصعع مءععطقلع هبت 14 ءمصصرم] ةدحعدأ
 نتن, لهصم 12 نتاع, "عممغندعصتع, ءمرصصصع 112 ن6 لثتأ لعصف

 1ع رعرت 468 , 1عتت' ةوعطغ هان ةانز عا, م01ت1711 0111015 لاتزلف
 معصصرم] ودع 1ع5 ءمدنل1110هدق اتت محا تلون عم أنت 7207: هو هنأ
 لعافلا مسأ , عمات" ينل عمات مع ةمد همدصتم] ةصحعتا ذل 1'ةهع-

 5 نر

 ىتفدتتل. تصمت 1'هص معاتأ لت ر ةدرجو مسح كيز نان نسح

 ةجولا , مدوحتسع هد لذ[, همالغ ٌبزاص ديز . 11 ) ه هءعموص-

 لهصأ ذ هما عدس لعمج ل1016 معمععو ةحاعع 1ع صمدت 0'ةععصلخ



 1192 14115 1111 01111 . ١

 ه6 165 هلز ءءاتلك كمصخ زل ى'هوتخ 10 : 12 ممعوصتغاع , كعمأ نانو
 ردع معاتأ م05 تعم هعتجسعأ امتنع اندفع اصتتعتولمد , أ لثعع

 ٌنسح هبجو هديزز 11 ةمممصلع , هعدأ يتلا اذتتأ بنع 1

 هوما د عدا رصتق ه 1'هععاتدواتك ةهزغ عد معاهتتمم ه7 6ع ['هاز أ

 0011/6 ةفصلا بحاص : 2عوأ هع ندع ]'ةهدتاعاد» يمصتسمع د

 لتكدصت ينتل هدأ نتتتل ةهذأ ةيبيس أذ , 06و[-0-(116 ىجبس .

 قت عع 1*هل0ز عءاتك جءعطول ةعاتك, هحن ءمصاسمتكع, 16 ءمدخترن] ثصح عطخ ,

 رصتم هذ 12 ععابمملاتك , معانا ناعم اهداف -[ةلأ 01707067 ىبجنجأ ن1'ه1>-

 لعأ يدمتتطغ : هدد معد لتععر مدع يعدصت] عر اًرِع ٌبراض دكيزؤ ب

 امصلتم يتمم دع دددتنمزا لتعم ارك ٌقسح كيز . (0ءانع مص

 لتتم نعصخ هذ 10 دمهاسع ممغممع لدن 7ةنطع 261.

 آه معاماتمس داع 1[هطزءأغ ينمتتطفغ عن 1ع مموتسع لع 1'هل-

 ل ععاتل, عدا ةملتعدغع 5هذخ 0ءااءر» عا اظفلت , ىدحصصسحع سيتقسل هدح
 م ار ” "ىف "وي

 ةيجو نسج تيربو 0 م ةبججو 016 هببجو ع 'ىيزر م01 1ع ما:هرحمتم هلالعع 6 و
24 

 5مز1 نا"اسعاا مب ىذعم , كمدحتصع لعنة هدد لذا ٌنسعح ديز
 ا <20 2

 هجولا , هدد طاعم اهمجو نسح .
0 

 11 عدا طوص 0'هطوعدحتعرع يدع يتحصل هدد لذا قسح كيز

 ّمجو , 1ع م0 نمجو م عوأ م35 طمتق هذ 1'هعءانقوأتك همدحتصع

 0117101611 00] هع[ ههام] هب لوعفم , ممهتك طقعس همدححتصع
 ممدهمافو ما هله اس دم07/10011] !ًويب

 17 هو 72 ذ 714

 (6 ندع ]'ةهتحنعتتس لتأ عار كعدأ ندع 1ع طممأ ننت 5ع لع
 رموزسم ع ذ 1'هلز ءءانك لمصخ 11 5ةوتغ, ءكعداف-لتسم ةييشم ا ةفغصلا

 لعافلا مساب , 5011 ل34 ©«عأ هلز هءاثك مرخعمسع هرب طع معمصع

 مهم 1'ة"نعاعر معاتخ ةادخع طحتق هنت طمددتط أنك , ءمدحطمع [ةهتكدصأ

 [هدعاتمسد لع ةنزعأ , هاج ف 1'هععاتكدأتل «هدحصمع محزم ] ةدح عرج

 جععطولم هرج ةمطص هنن عغصتاتك ءمصحصمع ءمدصتخ]ةدحعتطأا 'ةصع
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 معتم , عا يدع هان ؟ع12 د نعد نعوهل عمد عسا 5011 ([انع ع !0-
 عصدع همزغ !دتصصغسسع 0/614 0 | هرا1عام لأ بوحعم , هد لنآ

 وال106 171700106716014 أ ةهصق ةصاعا"مووةاتمدح لع 1'هتماتعلاع ك0

 07:00 اهرب لصتا ام ( «. خ 0. ةغصلاب ), © لقصف هع لعمصتعت
 ءمقر دهلغ يتنتل هتغ استحصقمسمع نص ءمدصما ةدصحعمأ ةتتعع 1ععدعأ

 11 وع تمانحتع عج 20م0 0'هصص عدته , 011 ([1111 22 236 285 ,
 را

 مدع يعمصماع, هز نليس'مم 015, هببجو نسح لليزر نا

 11د 5 مج و ٌنسح هليز 3

 دز 1:50 ءءاتك د ]همن عاغ, كه ندع 1ع مممم 0عواتضغ ذل 1نق قات

 لع ممورددع م'دتخ مماصخ !'هساتعاع , عا مع.5011 م05 عا ةطص عجم

 جمع ص دمت م0004 0ع | ا (اهيلاتل , «. ذ 0.لا ىلاتل) ,

 هدد مع م16 ممسأ ممعااطت؟أ 1ع ممونسمع هنن عغصتاتل. (رعانع واع
54 9 

 ىيعاتتن 145 يدهاتنع ؟مركصعف ةاتتتة صاع : 1" ةبجو نسال ز
2 

 2 عيبا مجحو يلا : 3" مدجو نسبا م هبا هجو وسل

 ()ندصغ هذ 1مانغع5 1عو ةحتاععو ءعمرصطتسمتفمدقر 16و نصعو ةمصأ

 (مقو-طمصصعو , لست عو مممل10ءععمم مخ طمصصعو , ل" ةتتطععو

 حطم لفودرت مامات نعد, ممهتخك 10166 و.

 11هزبعت , ةدتنع اماتغ 0613 , 5 076 07006, ه* 611

 هدم. ]1 , م. 298 ©[ ةانثال.

 17ممو 479 أ 480.

 (0م مع مرصع مماصغ 0ع ؟ءعطعد 0'جلصتسةاتمد 1" لعو
 ىعرماطعو نبتت هددغ ماستف 06 "مزق 1ع[ عوز 29 لع هعاتع ناتت 2

 وع همدمز انعاتعمأ ممسك, اعأ5 ([اتع معن كل لس : 35 06 ءعاتح

 نتن يمرتس عم( اتصع 106ع يبت دع معن لصد عأاتخع لع مآتتك مت
 06 طتمزسق , كمرتنت6 تام 72071 : ا" 06و 7ءعمطعق 776077-

 ما6ا5 ضقان ,' مرحددع ناكر راص , هع.ز 5 لعو معمطوو نستمع
 هعصم]هزعمأ نتجت عع تسع ه(مهاتمسز 6 لع ءعدح لمصت 50'1-

8 
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 لوهان معنطول ةوا لع ]19 ؟هصع ُلَعْفَ , ها ط' ةص]ج "1ع ةتتعاتسف

 1166 1 ةانم م0114 , همزد113 © رضّخح , لمد 1'هلز ؟ءانك رطل

 كل بيحب هوي 7" 0عو جعمطعم اتلتاغعو م1 هذ م3853 6.

 ش آن 3.

 1ع دمحم 0'هعاتمد لم ؟ععطع نات هل م0111 16 6
 001711 مداجلاب لمز[ دع ممعاطتع هذ 1ةععدمواتك , ءمطصتمع

 رم همم ههاخك 27 لشأ هنت 1ةأنأ هنأت معمطع لكتصع ٠

 هزودتق ءهانم» همم 0 م

 ]آن ةاتاعاتت" 2 01 هع اننا هد

 5 17و

 ليم ؟عطع أ هرودتلع 15 مممصدع :ءطمذع نع اجو .

 11و 5

 ]آد نواعم ععمفهلع هيأ يدع 1ع ممونصحع لع ومطعم 0'ةل-
 رمت ةهاتمم مز[ معمتس ةصصصصم نه عمص عما ةمدتنو هعق 7ةنط6ق..
 (0نعا م ع1مز5 ءعممصلدصأ هدد ةصاع" موقع انتت 167716 7101
 06 167 مو 0: 06 [1ج- :فرظ , هدح اتصع م16م0وزا3مج 3766 ةود
 ٌْ مرسوما ةدحغصمأ , ضاع 1عج ةعاطع 0'جلسصتعماة هدد عا دمر "نعتس عز

 رمتك 0” هدأ تجمع مدع همجامدافم تدلمو امه نهست»71 دك فلو

 مقتسا كاتذ ىف , لثأ ممأزع ةانأ ات“.

 آع مممأ امزلا عوأ مماتت' ىمزلا , 1مم موسدأتا ةمعتمت ن6.

 1 آو 486. ْ
 طورع 1مو ممماو لأ قراقم ىيمسأ ناعفار , ]هت[ انت ؟عاتغ لتتتع
 نبع هطفعدم 05 لعتح ؟ععطوو تتوع اتم مموتسع 061 سصتصغ
 مو 1'هعانعاعر .عأ نوتك هت م همغ1] عوفرم , ءمرمت»ع !هتكدصأ

 اه /مدعاتم» 0 0م 011 ةيلعاغلا ىلع. 656'0 يم كل يس

 دعم عرتأ نم 0 .ءمدصست عم مانعاتت : 17 09 ك0
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 اهنا عفري اهينم دحاو لك نأ ىنعي نيمسأ ناعفار هلوقب

 نيمسا عفري اهينم دحاو لك نأ ال نيمسأ عفري اهيعومجتو
 11د 488 أ 89.

 آ.ع م0207 رمضم , لمزأ مهعلع 1'هتاعاتت» , وأ 1ع متمدمسد

 معملعصغ لهصم 1ع جععطعز 1ع امنع ةمغعا 0017 زيم , عن

 ]ست دعت لتصنع مرماه تمس, م11, متون ده مهام مممطمع , أع

 77041904 ةركن , كأ امو دمتك ذ 1:ةععدموأتل. ]ادت هعمأ انصع

 نيعداتممس كمصاتخمر ةيدذع جاع 165 عرتفسحسس هت لعمق , لع ةه7هذنا

 51 ]هد معتأ ةمصم1 هز عج مهغطخع اعمل , 3276© معن أ
 ع

 سبب , ان12 486111070076114 رمهظ لعاف , ”ءواف-لن1ع جداتع يتئادس

 ممدمسم "عمكعتمغ لوصف 1ع مععطعر عا مانتك انس ع0 506-
 قط عوتتك, ءهمرصصصع هد 164 701غ لهق © 7728 :

 5 رر 2 - عن جرم <

 « قرص هقوععامأ دتصع م:01151هد ( لع لمتاك ةعطصمأتع عاق

 « نطد0ع), دعمحطآاةطاع ذ ءعا1ع ندع هد مغع ة'عوأ ةعاستقع

 « ذ ممتع ةيدهل. 0ط! يد'عا1ع هوا يععالاعمأع هعانع م10-
 « تقام ناتع 102 مغزتع 3'عقأ ةقواتتنع! »

 م زاتفاتلع ءعانلع دمدتنع لع م16هدهمسمع بح لتكفصأ يتعب
 لوصق ؟ي هيف, 1ع مممأ دمتق هذ 1'جععسدهكتك عيا جمأ 0:6 ءمدصصم
 077007011[ ديكوتلا , ها جود مدحصتسع 5001/2011 ضيينقلا .

 17ةرحو 490.

 طوصق !'تعرصواو لكمدصم مدع ظكطص-لاة16«ع, لوقي ام معن

 لضافلا , 1ع مدم6 ام ءوأ ةربتت] لخدص 7ءععطعز طمهتف 11 معاتأ
 جاتكوأ , كهصق تصع ءمصقاضتعانمص» ةصقالمعادع هذ هءا1 عار ©

 لكمصدأ طماع ةيتاعتاتت 29 مق لانو ذ م0مم5 لع [هتعع معد
 المصر, ةاكع ةدتحأ لكحص ممم , ءمرصتصع لهشق 66 مةق5ةعع لع

8 
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 18416281, ىت ام معنف تاقحصلا اودبيت نأ . 1)هردو نع3 لعاتع ءهقر
 هرد دع مهام مع ددتنع 1ع مملع يسع ز هدع ]خذ 1ع محمأ امر 1ع5 نصف 1ع ةع-

 عمسلقصأا ءورصتصع ةئعصأ لع معن , ءا مقنع ءمرصق 6غ نيعصأا ءمصصسمع

 رند ممصدح 0616 عصتسم , نود هاهصأ مذ ءىشلا , ها متعساسعا]؟-

 دعما دمتق هنن جمد 0111: 1عد هساخعو 1ع ءمرحق: ل6ةمصخأ ءمصصصصع

 ةمممل ءواتك لخص ةععصخأ دم يوم , ءأ مهل“ 00560 عطأ
 ءمرصمتع نص مام 10666 طحتصغر 71" نع]] عدد عدحدخأ طحتق ذ 1'ة عانس

 دولنا, ءأ "عمر موعمامسأ ثيل . 110ر عج ذه عع هدتزعأ طحمات /ل0:/111-

 امو16 ن"07011عهل هتمطع, م8. 178, 2109 أ 290, 6[ 8

 7071110176 همطعر, د* ةلتخ. امدح. آآ1 , م8.

 آو 491 هك 2.

 مورن صوصخفلا هذ ةماعم4 1'هطزوعأ 0ع 15 1هدهصعع هات لدن

 طاؤمعر ءورصتتع ديز لهصك كبز سراغلا معن . آنع همت نت

 متسع نم هطزعأ, ل016 ةانسع ةصححمصمط] عصدعمأ ممتق ةزملو

 1ع معمطع عا مص ةوعصام آنددصق !'ةصقارتةعر 1ع تصق 16 "عوهتج
 لعد ءمدصصوجع نص ةصعطمداتل ماهعغ مدن ةصحعاتوتمد ةم85 1

 م10م10[0351 ن1 1انت 52[ ل ةصمص عن ةانك , 16م5 جاتات"ع5 مدصصمع

 1"ةدمصعتدلتك لكس دمدح ندي دع 0014 لدصحمتف غةاصع متتمم.

 آم ممعصتغمع ةصهلوردع تمصصغصع 12 ماطعدمع ذ هعانع ؟مرنمصع :
 و 0 2

 سرإغلا معن تيز 10 ةعءمرت0ع, ذ ءعء11ه- : وه سراغلا معن

 ىيز . زر, هحجوسأ 1ع ؟ءطع لع 1هدفصعع هرج لع طاقصتغع , 1'هطز ءأ

 دع 1عومفا ةهددطع 12 1هدتقفصوع هدد 1ع طاقصع ه نا همصص-

 ردع هدن دست ئهصحصم عدخ ةصلتنودغر, هرج ءوأ لتةمعصفم لع 1' دوم
 هوم ةمرقو 1ع جونطع. 51 لمصع نسعايتنتس ةنتمتغ لعصمسلف

 دنيز ى لوقت ام ن6 0ة5-ا 06 226107 هج مواتتانمأ[ 5ع «01216دح

 من لع "ةممت 01 سراغلا , معن , ةدقق ]0101© ديز.

 | كا
« 4 

 لع مممؤ الجسم هوا ماتوتم ةتصفأ مون انض ءمصمتمع218-
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 اقلطم ىنعم : 11 ةزودتالع لهددع 00501011161, 5 2100

 17 هنو 5.

 آ[بهجاعتت» >ءانغ لتعع ننع لوصف ١ ذبح 16 لفهم لنا

 اذ معوأع 0هادز هانتند مممهعمسلنس ءأ هاضوتلا عن, لع يتعأ يبدع ععطتع
 عن لع يدعاودع ممدخط»ع ندع ةمزغ 1ع صمانح نانا م10
 !”هآرزءا 0عام اهدماو + حدملاب صوصخملا , هن ندع هع همهم طع 005:

 ل هن هتف عطتس" 11:21 ةاتتاع 6 اطيل ]6و 20151 >ب لدعنذ ال

 هذوصتط عمك : 6 00امدتدع مماسغ أذ لع دم متد»عز دع نع مممأن ءىأن

 ءهمرستمع 1عو مم عناد ور هاتجن[انع15 هج 0014 1011) 011:5 ©0125 1-

 نوزع ]عدس [هرصمع ميكسمتاج ع عا هدتوتسملع. 1! ورب عي مجماط (0771-
 امتع دانت' امد كلمتععد 04 ]1م , مده

 17 عرو 000

 كز 1'هرد عدد1 هزع بح موحصصع 7ععطغع لع 10نهصعع, 3
 هار

 ١] جز هرجع اذ, 11 هقا ل5دمدعع 0ع 16 مرمممدععا» بح .

 17ننو 497 3 9.

 ©م مع معدغ ؟ممصعت» 1'جلز ءءاتك لعفأ ثصرمامرتف لهصم 1ع
 هعرجك لع همن مه7ه1507 0006 ]070/0710 ليضغت , لاتع 9
 مممممعو 6طغق نتن معتتت عصغ لمدصعا» ده155هصصعع ْن 06و 7عدل-
 طعم 0':جلصدت:”ةهاتهدز هز ]2 [مصحع لم ؟ةمطغع مع ممم أ ا

 ل'نح لفتح عع نص هلز ءءاتك لع م"0/07دمعر هدح ١ ةاتجج»1 6ع مونت

 16 رصغص عصفور بح نست هب نا ذصلاتودم تح نههتافصت لعم ؟ةمطعق

 لستة
 51 1 هل ءءاتك لع معاة معمعع م' عدا ممسخ 0غ عحصتسغر 5مل
 مدت 1 ةيساتعاع لل , ىوزغ مدس مصمم ةصحعما لأ ةصصعتتم 0-

 (عحضصتمم ( كعوأ نع ندع ةذيصتلع دراج نأ ), 11 لهز[6 ةانكع ةتللتا
0 
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 06 12 مد6تموزاتمو ىمر, هد تملتلطم6ع نات ةهانقعصأةدلات

 همرصستاتع ء11ع 1'هوؤ لمضف ةع[ هعضإماع : قباو ريخ ةرخالاو

 لمد46 16 ةءدو هوا ايندلا ىم قبأاو . |

 (0تمصل 1'ج0)ةءاتك لع م[ 1نععمعع طخ يدنتس ءمدصجد] ندد اج
 ل”ةيحض عتمف ص06 كصتصُم , هد نع, ةاهصأ ةصرتا وتم طمس ل6
 مانع ةصصفتتمد , 11 ج'ه مملصت 1'ةهتضاماع لأ , 1 لمزغ 10انزةادتكو

 معوام» هنت ةلصوتتاتعزع دمهم ءانلتس : ةل ه 1'ةعتعاف , ذل ' لهذا[ ' همدا-
 007067 611 06376 6[ هدأ دمازاط 6 ( ف عوأ نع لن ةؤتتممع ]ع انهما

0 

 قبط ) ة766 16 هممدح ننتل يقاتل ع. 811 عقا عد ةرحزتمأا 'ةنتح

 معتم ةتتعع نص همت 06[عطتم , هرخ ممنأ 16 ؟هتقع قطع
 مرعلعرع هرج حما ةتتعع 1ع دمحم ةنتوتتعا 11 36 "همزمماعر ةتضقت

 1"هرد معن لزرع , ماسفلا لفل فب 03 ءاسنلا نسحأ : © 6

 رمفدضع, كيلا سانلا ابرقأ اه, ند طنوم, كيلا سانلا برقا .'1نان-
 (ع[مزق , ز1 1ةتتأ 0هطوعتج عل ندع هعانع «نعاع مخه ل'هممات عداتمات ,

 ننع ندهسل 20'1) ءءاتك 06 12 !0حصصع لعفأ عدا ةعدحرم1هزئ6 ء11عع-
 0 عمصعمأ مرطمسمع تيمرتسممأ انمع 1066 06 ممن ةمعصععر ها
 كاتم ممدوص4 م83 انت 12 معمدعمعع 0ع 13 م6003516013 ىم

 0 ءوؤئف-لتعع تس هطز عا لع مدح مهعهتكمرد ةتعع 11066 لةصكف0-
 م1106. (ندتر, دانت هسا 1645 ععمسصمست ةتتتعمو ةتتهطعق , هعأ 20 ءءاتك

 هوا ةمانس ءعمغ عظمزن1 06 ةدصق ءمصصم] ةدحعمأ , ة76ع ةطقاخة تمص
 لع هادنع 1066 لع همرصمهتتهتقمط, ءمدصصتع يتقتتل هذ لتر
 معا هللا ءهاربكأ هللأ ز هدد هجتعع ند ءمدصتم] ندعم 0'ةصص علمت
 ممهتك ةدصصق نتع 12 كطمدع م70/078ء امهدع موتماتع ع5 كتموعف
 هات ع5 مععوهروصعو .عردتمت ع5 مهن" نع مصصتم] ةطحعتأز لةطق
 هعو لعدج مقر 1'ةلز عءاتك 016غ همصعمر"لع» ةجتعع 1ع طممتم نيتتل

 نيملتتطع. لع هتك تمصقعتتتع 101 6ع ندع لتغ ةفءطسسماتتتك فانت
 نعو 7015 نرق هب ام قبط ويفر 70101 دود مصمم عطأةتتع

 نيت 1ع دصتعت» مدس » ":عملع هع لمصدخ أ1 5 ةقتغ :



 هانا 1 111آلاله 119

 ىم سانلا لضفأ ىا شيرق لضفا معلص دم وخنو مقالداع

 كلذلو صيصختلا درجتل نيعونلا نيذه ةفاضاو شيرق ىنب

 ىونملا نالخ هضعب وه سيل ام ىلا اههيف لعفا ةفاضا تزاج

 كنلستلاةءلخ هيلا :فييعلا امر: سعب ذأ! نوكي الا ةلئاف لب ناظم هين

 وأ مهنيب نم نسحالا دصق نأ هتوخإ نسحأ فسوي زوجي
 مينم نسحا دِصق نأ عنتمو مهْنَسح دضق

 [1درتس 2 مغو-طتعمس هطقعتتت غر لهسصف 1ع صاوغلا ةرد ب نانع

 هءانع ©« ءدداود هتوخأ نسحأ فسوي مءراعتمع انصع 31-

 دان1016. 170 عم ذ عع دددز عا ممماط 7017101, 01071177101. هنا". 7. 6

 17 رو 4

 11 هد 5عمز6 0ع ممدطمع 51 ]'هدرج 01501, تنأ ىم مالغ ىِم

 بدها , 14 طممأ نتن 5عدا ذ صاع 0وعت» ةامصخغ ةغمهتأ ص

 رموتع 1!" ةصاقءملعمأ لكحص ؟ةرجمم 0" ةمصعمعتمم.
 تصح عوزمسد لمصغ 11 ة'هعتغ 2 ]زعات 211551 ([انع1 0161015 طك
 1عو مهممدزغكخمصك نبتت ةصمصععاا انس لانععطمعما 0ع 1 عومدتخأ ءأ

 رمان انصع 1216110 عداتمم , ءمدصصبع لقص ع 7613 :

 ببيظا هنم تدور ام لب لفلا ىتج
 « اكللع صمدنك 2 لت : ةهزتعتر 1ع طعم ؟عدتاتخر, عا عا16 همانف

 ” « ج هالعرتأ ممانتخ 20:6 م10715102 ع5 اطتتنك لت مدلسصتعت" ز
 « طاعص ماسك, عالع مماتك ج لمصصغع ندعابتع ءدمدع لع ممعتل-

 « ]عنتر عمعمع نتع هعآه.»

 آم نرتو 505 هان 00.

 11 قا ممينع نع !'هلز ءعاتك لع ممن[ معمعع ممعزموع نط طمصت
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 5 ممتك هم ممدصتسمات[, محصسسع [هتمدصأ 18 !هردعاتمد 0'ةيعصخ , مهن"

 1 50 ناتج 5' دلع 312351 : هغم نطل الجر“ تيار

 1 . آد هتكمد عب هيأ يدع هعانع ةمدساع 50'0) ءءاتك مههاتعتمع
 0 محمتسم ذ 13 ةزلصامتع م06 جتتحع 7163, 6

 16و 0 ءءاتلك معءطقتتخ عا ةعتح نحت 1عتن' ةمصغ ةقولتستلغق.
 1 '[هنعامتك, يفصل هد ممسك دهطداةاسع» ل 1 هلزءءاتإل 0ع م74-
 9 1 ل606 1 066 ( عدا هع نسمع ةةهمتطعمأ 15 طصماق ىتم
 4 العف بقاع, 6)120ءان1 ةلمرو معاتغ نعنع هنن همدمتسماتك نص
 ممم [ةتكدصأ ؟هدعاتم» 0'ةععصأ. آكطص-الاآد1عع عد لمصصع نص
 ءيعرصرمأعر, مممتك ةدصق 067ءامممعم 1عو ءوصلتاهدق نحنت ةهدأ
 معومتقعد موانع 1ةعتتسم عع هعاغع مممستغسع لع 'ودتمسمعت. (ند
 معاتأ اتمتع هع5 هه1055[201 65205665  لهطق 1223 76

 ه7مطعءر 2* ن0. 1. آآ, 2. 308 أ ةانثال. ش

 [دوصم 1 ءعىععدصراع كمدصع مدع اكطصلالادلعع , ءعدأ قطمتن-

 طعم“ ينل مدنا ةحاعصس لع مدن قيحصلا .

 17و 507 3 9

 ديا

 1 آمل ءعاتك مصرا غاع 1ع ممصد نتت 1ع م6ءمنلعر عد انت

 00 هنعصهصأ ةمزخ هع نانهآ116 011 101 0770711671 ةهسوج , 0م

 : ١ ليخب لجرب تررم , 5011 2116 10111 001 همم 12181[07 0. 1011© 007-

 ! 3011116 011 0.1716 ]1056 0111 50 16]70:1106 لب ©© 1101)» سبب امه مسو وأ

 ١ قلتعا , همرحصتع هوبا_ميرك لجرب تررم .

 / 20 عيتوتمتم هنت عاق 20 ندع 1ع صمصح 00-

 (محسصتصغ موحن !ةساتعاع لآ معد 5هلز هنصلعع خادم يدملتطعهاتك

 120[ عسصتسغ , ممهتف ةعانل عيحعسأ يدهس 1'هعستعاع عوز مصر10

 مماسس هيدكسعتا !هومؤءع ها10+ سن . ![هنح 16و يعصصجاعد

 ىت'مد لمدصع لع ءءاتع . عععماتمم , مع 5'هجمآتونعدأ عننا

 ند لعد ممموو#[105 (ههات عملا معد ةغص , مدمتسع لهطق ءءاناع
 ر وعام يب وع

 ماد ةمع ايقلاب ميبللا لعرمأ دقلو , هان 11 ةعيصطاع زن هتان

 1 2 1 17 1606 5 1 / ا 7 ١
 نأ رب 10 رك ا الا رم ا ار ل و ا
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 دانا 111/1 121
 ءالتمذغ لع 1'هلز ءءاتك همدز همعاتك ىلا : 1)"ةتللعتتتس را هدد معاتأ
 ةليصغأا»ع نصع هحتاتنع ةصملل دعو هن مدفن هع5أ م0051
 انمصق  ىرتفسنع ؟هتفدصا !1هدعاتقتت لعأ 1676: ع 0رمامتتعاعأ
 ' 00101 لاح . ١7 هرب عي, دسم 18 لتكاتس ةاتمدح 06 هعق لعاتح ععصتعق

 . 06 ممممموتكمد , دمه 0ه717:. هت“ د* ن0: 1.117 م: 5.

 17 عمون 510

 طور امهاوس وأ ريكذتلاو ديحوتلا ىدل, 11 ن1 ةهاعصلتع
 1ع هةدوساتع", 1ع لسعار 1ع ماتتاعا, 1ع جدممءاناتا ه1 م11

 .. الوتق 1

 حن 1[1عان 6 قتشمب 1' جا عانن» 2111016 10: ل326  فصوب , ه1

 2111011 ]311 ]011661 فصولا ىنعم نوامانحلات مسأب وأ : قتال

 لعد مما 0471005 ل نهال ققشم , 111 26 معانا7 ع2[ 15

 8615711 06 تعن . 2 بستنم 11 جدن هداعملمع 1عو 20 6ةءانكك
 مهاممصإت مت نع5 أ 2101765, 22006165 بوسفم مسأ .

 ؛ ا[ ةرمو 512.

 (عءدج وتد ةزوصتقع بدع له مممووةانمد نت 103[ ؟هدعاتمات
 0'0م10/016 تعن , هدأ ةووانز ءاتع ةهددح ممدطع5 7661653 نان'وات
 لملك هطوعرتحت عر لهصم هىالع نبتت تأ ؟هدعاتمم 0006111
 ربخ . آ.©5 722015 اربخ هنيطعأ ام ةزود1560[ربخ قو هديطعأ ام.

 نان طاعم , ارسيخ تناك اذا .

 17و

 117 2 هعمعدلمصأ نصع لت[ ةععمعع ءةدعصاتعااع ةحاخع 8
 مهمموزنمصد ةعرحجدصغ 0 ةممصدعتهأتك ها هع114 ننت هع 20'0-

 ل ءعاتك : كعدأ يدع ]2 معمصتغتع معاتخ اع 00 0101101011106

 011 ةيرابخأ , ندن 00 هتث[ د 0451“ ةيبلط , نءعواسف-لتتع

 يمرتسمسأ نص هد"لععر انصع ل6[عبقعر اص 70عاتر هات اق 10-
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 اعت"مووطتمم , ةصلتك يدع 12 ةععمجلع مع معانخ خاتنع لادن ةممص»
 مات عي 156 هزل ده مدع عم تعسصبصاعد نيت ةعضفطاءامأ
 . مدام علتعع هعننع مغواعر 11 !هتغ 1عد رس عمع» ذ 1'ةمقلموتع

 ةدندتمردمددسع يحتل زب ه ءالتمدو لس جوهطع ذا ه لاغ لن[. 0 قا
 هع نانئمد 016 لفصق 66 7615:

 طلتخاو مالظلا نج اذا ىتح

 طق بيدذلا .تيأر له قم ءاج ظ
 آنم هةعدد ه5[ ىلا تيار له هيف لاقي قام ءاج .

 « لتكون هع نبع 16و [غمغطعو ةيتوصأ همدتحت عتأ 12 اعل
 « عا 1!'هطوعدسام كامصغ لهم عمم معملمصلع , هلك هدغ ةصمو6
 « لك 1هت( طصخغ] 6 0" ءدنت : قرب عت ةدنق زةتطمتم حان 16 10انرد 2 ( «' عدا
 « ةسلتسع, له امثأ 0م اه همتاعاتن“ نان5 هنأ لانج اامصع دهآ© أ اح

 « "هنأ دانت“ اع 7017 ”هممعأأع لب قاتمت اتق 16 20160[ 11086 لت آما,
 « 9[ ملا ونع آس 0' همت لعرتمتلاع لب دونت هممت هلع 3111 0 مدق

 , « )ا آه آمتم.) »
 1 17 عرق 15

 دز 1ع دمدح يتهلتلغع عقأ ه0 0161 01 هنت ماتتتءأ ( 0 عوأ تع ندع
 5180106 دهاو ريغ. ند 116 يمتتط عونك ة'ةرمآأتوانغ ؛ عد
 كورصتساتم ةهتتح م5005 نان ةحتح ءاج0دع5 0001/05 تؤوغفللا ,
 1ع  يدهلتقءدنتك لمزخ ةانتع دمتم ةهتح لسعأا هدح هيت ماستفأب
 51 , .هنح .ءمصاخمتسع, ةطقعتسع 065 مونوومصعق .هاث 8
 ءكطموعم هددصع ينهتتأم لت معمخع , 163 يدملتتطءهنتكك له عصخ
 ةاعع عد مصمعم"لهصعع 0ع همدمط»ع ةجتعع 1عو هطز عاق يتلق
 نيدمتتمعمأ , أ ةانكع زمتصتك عمكعممطاع مدع 12 ءمدز هصمعاتم» ,

 همدضصتتمع لقهمق هع( هءعدتم]ع : ىيجسم راجت ةتالث تيقل

 اًهتارصنو ل0 عمات هاك دمت آلمشلك , 0عانمت 111115111710115 ,

 أ 1 0١ ع
 1-1 )كل كلل

 * 11 معدأ هع عع نانع 1ع ننملتظ عواتك مغ ءمرحتتتات ذ لعانلع



 8 آلا

 د

 دانا 141:11 الخ 15
 صمدسف وزن مدنع لعد ةصا6ءقلعمصم عدت واتعف ممانتخ 1ع ةعطق
 ءن يعمووصأ 1ع مممصع ععصتصع للملا دعمعع ععوسمستةمتعهلع

 ةرم 6ع مقر هدد زمعتأ ترم ءاضع# 16 نددلتقءدتتك انصغ ةعانلع

 1ةزف , ند 1ع ممعااقتتأا ةلح كمغا ١ هن هنت مانتستعا , دانتحسفسأ 16
 رتمضتطر»ع لعد مععوهردسوق هنن 065: ةطمففف نسمتتكفعف. 1. :

 نالقاعلا ورمع لا مكقنو تيز ىءاجع د61 00 76 765015,

 ه1 ه6 هد511 هلأ 7716 رلتا7اتك , ( هتتاطو] 07007
 آد مصفح ءاتمد لد 7ع 516 ةامصغ انص معان 600131-

 م3ة556عر )ع كماك 3 م10ممو لع عدصقءعتتع 1'ةصملإروع ععمست-

 2206214 يتعد لكمصصع نص ءمصصصتعسس اة عانت كمدغ )1ع201

 1ع صمدت 12 7013 :

 3 نيدحم نيلماعل ىيلومعم نيتوعنم تركذ اذا كنا قتعي
 بال ليففد نازح" كالتت» كلاذلا تئابلا لئاغلاو" قاطكا

 ىنعملا 4 نادصتم نيلماعلا .ناف نالقاعلا وزب بهذو تيز

 زوجي هذال بجاو عابتالا نا ال عابتالا زجا عبتأ ةلوق ىنعمو

 اههيف لماعلا ناك اذا ,عابتالا زاوج 1 ميفو عطقلا هيف

 ىرحا باب ىم وهو نالقاعلا ورهيو ديز بهذ وحن !دحاو

 مسج مل ىتعم افلتخا اذا نيلماعلا نأ اضيا هنم مهفو
 ا

 ىلا ناضم ردصم وهو عبتاب مدقم لوعغم تعنو عابتالا

 يديخوو ٌلومعم يسيب ناضم ىنذح ىلع وهو لوعفملا
 ةينس ئاقايسنولا ىداهسو نيلماع كولمغتا هال

 ىلع نوطعم لمعو ىديحو ةفاضاب رورجت ىتعمو نيلماع

 عيناب قّلعتم زيغبو ىّلعم
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 1هرتو 517 9.

 (0انهصل نص .ةعتل  صمصص 2  مآمقزعاتتت5 ينمتتظعءماتكق , هلق
 دورا امانك ج6 ءعوددتسعد م 12 ل6ولوصفتتمم م«6ءاقع لع ]'هطزعأ
 ييمتتطغ , 115 هز عمأ هانك همدصعملع» ةجتعع 1ع صمد تتلق

 يتملتتطعمغز هل, هس همصاضمتسع, 1'هطزوأ يدهتتلكع  ءدغ هيكل

 ةدصمتم عد ل6دلومم مهنع 1ع جمطحر هذ متع 1ع مماص 6 موت انحغ
 موعاتع ةعتلعصعمغ 065  يدملتظعءداتكك, هعدع ندتتأ طع ةوصأ
 مملصأ همءعوووتسعو ممانتع 0موزوصعت» 1'هطز ءأ يتمتتلع , معانتت ءادأ
 همصعمتلعتع هنن طع مهق همدعم7لع ةجتعع 1ع هممصت. 51 ]هد
 'هطوعرحتع مدق 12 مدعم لمصعع, هرج 1ع طمعا 504 هنت 2001-
 مهاتك, رح دوتنك-عدأ عد لمسصأ انصح اصعاطمةأتك, همددتطع وش , قت ز

 دمزأ ذ 1"ةععممدتتك , كح ىمدتك-عداعسلقهصأ انتحل 1 0

 هدن106 06 ه5 ابصان , مرحتصع ىنعأ لع دءانمن 0176 : هعأ ةطصاف عم

 لعصتأ مع ل016 لدسمتف ةاع هيعاسمأ. ١
 قت 1ع 518 16 موو اًملعم دمع 31011 ةزومصتل عال," 04-

 هامه هتك هنا ع7 0181 يدعر ةدصق  هع5 ةوجتلطغاعد هدح انصع

 موسع ل عمو ءالعق , 1هطزعغ كيحتمدم مهتع 1ع 207 01 م5

 1011/1011 توعنملا , هوا ةدكآ كوسم ت61: 78 نيعم :

 آو 0. ١

 - [7ةورعم , هت فانز عا لع 1" ءآاتمدع لس صمصح يدهلتلكم , دقق 670771-
 رمت هصومطعر 6*2: امدمع ]1 مده. جوعا 452: (0دهصخا ذ
 ["ءالتردع لح يدهتتقظعمتتل, 165 عيعمصم] عد يت'مدح عج لمدصع دع

 ممع م21:0155عأ ملص 5951ةتقدصق , عا ©غوأ مماتت' 6619
 لع ماعم هت تعد لتغ لقص دمه (حصحطم نع

 1هرق 9 1

 آ.عو منماو اغبتم نكت مع دمج ]15 نانع مواتن' صنت" 16 عانق :

 زلم هزعصتطعسا , 11116 ©011/07716705 ( ل اه 78016 ).



 14-511111. نا

 17هنو

 آنه تمواع لمدصغع مدنج 14و عممسستسهتص عمد عا يتاكطصس-

 31ه16 ةصلتومتع مدع 16و ممماد لومشلا قر كود ليتنمع مع
 لمت ظنعو نمدهع لع هو ءمرتوطمهتتكك , ندع يتقصل عدن

 هم16 عمل عدخأ كاكاو 011 عوبتم 5ع دم ]مهدد 0ع ماتا عاتتو

 معرومهصصعو هان لع مآتوتعاتتا5 نط05عق ر 02 201111014 511220561

 نت'مم م ءعداعمل مدعاع» يدع لختسع مهتتاتع لع ©عو 775ه 3

 هرن لع هعو ءطمودعو : ءكعوأ ممانت" م67 عدت 0عاتع 10161م9[16-
 انو بمصنع, نود ةز وانأع لك و, عيت ©[. 377عع انت 210-

 ممم ةكلدذع ينت 5ع "ةدممز"اع ذ 1!ةصتفءملعمأ لت ©0100-

 رجال. ةطتسوز 1م ل11 عي شيل , ©آ اهلك ةليبقلا , موت

 ممر ممتنع 1'ءرتخعنت» 0ع هعاتج لات 1501101 ننعم لتمدصأ

 شيكل م ةليبقلا , هم م'ءعماعمل مساع ينع لكتصع متسنع 06

 1["هوردمم هدج لع ]آه قس. ]11 عقا لتلطعتلع 0 ةمرات نمعت» هعاذ هت

 لسسعا, يسمتعمع 165 ععوصتسمتسعمم م6 ةدلعمسأ يدع يتمسم
 هدد لذ[ امهالك نا ديزلا , كعوأ مولتن" لانع 0615010136 16 1008'3-

 عارم تنم عانت لتلع نيويزلا ىم دحاو , 06 نلاتت 00111101[,

 لزوعماتلم , هستح عع هز آمر هع ىيصتعضأم16غ 0ع لثتتع نأديزلا .

 17هرتو 4

 آس عتس 7جعانغ لتع نينو عصحزت1014 551 ةماع , فرصتص6

 «مهطمةةهاتك, لهصق 14 مممددع ةءرق نع لك أ عبق .

 (0ندصغ هذ هعو مم015 ةلفانلا لثم , هد 1عو تماتوتع ع
 لعحتح ممهصتغرعو. آرعو مرصتم ت12[ اتتاك, 0 عمم 621," ةحاعم

 لعصأ مدت ]3 نع هع مرممطمعةتتك عا همدصصصع 06 ىا7070-

 00010011 هنو 12 ماسمدت لعد مموصسصمتستعم5 مع 1'ةهزدصأ

 مهق مصحف هنن ممرصطت ع لعم ءمرخمطوءهتتلك لع هعانع ها
 عمرتع, عا ]ع معدقع ينع عدا ءالععاتج عممعدجأغ]ذ 6ع لضت'ف ”01دلن
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 لترعع طماتكع جانكعاتت“. كانتحه طخ انطع دكييدنسسم مابمع ةانط-

 انلعر ذل ع جمدلس لتعم يدع نيدمتوتتع 1ع ممأ ةماع هثا 8

 (ةمصتسةتكوم داع يسوع فتكع 16 ؟ةممتصتم ذل معاتغ هجمت
 موت ةضامءقلعمت دص صمم مكةكهملتم , ها ننمص كتأ ةاتققأ

 طذوم هتماع شيل , ندع اهتماع ةليبقلا : عم مدفغودعصعع ,

 ز1 16 تمرحوجةنلع ةنح 2201 ةلفان نتن, طتعم ينل هنأ 16 قس عافت
 لتئكاتصءانك لحب 1ةصتصتس , ءدأ زهاصغأ هاج 2022 202256ان]ذ5 بوقعي
 لوصف هع موهقددوع لع 141ءمرهم (ةاتت. 21, 7. 729 ) : هل انبهوو

 . ةلفان بوقعيو قحتا آمون عم, ىدع 1ع مممغ ةلفان , 1ع ءمرحصم عد-
 امتنع ةوطوع دع 16 موقصتعو داعس تناب 0ع (ةههطر, 8515 06

 2ماعتتع, 7ع 3و, اهصغ لهصف 16و ةلتةمدم ع آرعانع أ لع

 131. 1"عرامع, ندع لهصق نءالع 0ع (نةل تكف

 17ه 57

 آبعد ممرمسم ص06[ عمصتسغو بدت معاج عد "عععا7 هذ عوق 0
 مماطمسوتتلم , ةبتحتفصغ اكاط٠صحالاهلعع, ءا ءمداتع 16 ةعجتسصعتتا
 لع [ةءماع لع ظدفعور ةمصغ, ةهتصقا نانع 16 لتنعصغ 1ع5 مدد
 رجعسأ ماعابتا , هعاتخ .ندت نرسم عما انص 50266 04 1عطممف ر

 ©0101116 ةفبس 11116 0711166 , ربت ال11 05.

 11هنو 8,

 [باوتتكعس" عت لتعع ندع ييحصل 1آةصافقءؤلعمأ عنا لدن
 لصعأ , 11 طخ ه مملصأ 'هتبأاتع ءم:0طمسوأتك انكزأع موانت" نع
 مصصعت» 12 1هاملأغ, ينع الك مود 1ع ممهمعتاتف ءغ اغلك ممتن“
 1ع ؟ةودتصتم زر ءأ تمد طع معاتغ مدك ءصصأ هزت ع" ماتت" 16 ممهق-

 هتانص ناعججأ , عن ممدنع 1ع 1ةدصتصتس ناواعجج , نتمتت'م» 5

 همت عودت ماستعأ مجهقءدلتس 06 نوعجتأ , ا دن 1 ةيصتصتس 6 متقلب

 الويبو 5929 ©« 550. .

 آبع معمصمتم ةلالجع معمم مدعجامسأ 1ع 0011041 عفرلا اذ ب
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 كموؤف-لتسع 14 ممدممم ءمصصرحتتك لهصف نصع 1هرصع ؟ةعطقلعر
 معانا "عععرج مز" لعد همرتنماطه"ة15: طمهتف 511 5211 14 سغن هان
 ىيع , 11 [مددغ ةصاععمودعت» 1ع ميمدمسم 15016 ةدانخع 1ع مرنمدمسد

 هلام عا 1ع ءمرعوطو هتك (0د لتعد لهمع: مكسفنأ منا مادج
 8 ِ .٠

 ع[ ]هم طع موانتتخه م5 لتعم : مكسفنأ ميج. للص [وانأ هنأ

 ههق , 06116 001010 كيقلا , 0عواف-لتعع , ]ةصخعت” م0330 لن

 ممصمسم 15016, ماعدا مت نتعغع ,. صدت 1011011.

 1 نو 3.

 آر ععععماتمم متاع 1عأ عد 1ةجعتت" لعد مدت عال ع5 نينت نع
 مصصعما تصعب "6ممدقع هذ انصع 0065602, همم معن أ

 ىلب , 0656 مماسأ م0 م1عمطعاتا ان0ع هج6عماتمم , 12 791ةاتت
 06 هعو ممماأك ةامصغ اهدتك-فلدتخ ل11 ةمعمخع لع عالع لعد م6-
 ممو5غمصق عا 0عو ءمدز هدمعاتمق. [هتك عع انعمأ ذ هع ينع
 16و عدس مت كعمك ةهطعو هدغ ةهصرحتت5 ة 10غ لفصق 8
 مدعم ءدلغومرتع , 1ع5 30:ءةعطعق, 165 ممغنممدلاتمطق عأ 3

.05 600 
 11 هرق 5.

 لع لمزع "هممعاعم زعا ندع 1ع طمممأ همر هدعام دع "موصل
 ندع لكتصع مهصتغ»ع اممودسموسامتأع ذ هع يدع 165 ععمسم»
 مهن ع25 21265 ماعد لعصأ مونخ فطع , أ هدتتتامانأ ف 2ع[

 ءىمزغعع لع فطع نتتلذ لتكاتسوسعمأ مدن 12 لةممصصتصةات مص
 06 نايب فطع . (هدمطمع 165 مومرتوهدصعو ةاتطن[61165 ها
 هدي ممع-عت ون لعفاتسم لمتج عصأ ةانخع لفزذ دصتاتغعو هحت ةالؤ-
 امددع لعد ععوسصسص هت عمو ةتئفطعق , زع همتك ةصتتختلع 06 04-

 ىمءلممردو» زعأ 16 عمق 0ع هعو تير عووزمصف 1ةءاطصتعتعق, أ
 ا دصع ديكو لع معدتت هزت عع .1ع 1ةعاعتتت هذ مما 16
 ودهتتتسماة ماع هتمطعر ج27 اب, ءأذ طه (07هجتاتانمتاع 0708©

 د« 0.1. آآ1, م. 292 526, 529 © 0 ا
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 1هرو 38.

 حلمارسع ةهستكعاتس ؟"عططقتاتع لانع 145 لعاتح 015 نلاتت ةمدأ

 لوصق 1 مهجممد# هيدمءا6 نايب فطظع , معنجعمأ ةانع ؛هانق
 لعستح زه066ءعمصتصغو , همدحصمع دلك معاتتت عدا ةاننع اهدتق 0عانخ
 0لفئمتسغوز 11 اهلا هعاتع هطوعتته كأم , مدتعع لاتع ضتعآ-

 ندعم ععمسمسهتتعمم هد منعدم 'نرسع هع ععصتنع لع ؟ةز-
 ممن هاه لهسصمتم اذعت عماعع لعند همدمع ذصل نأ ءعصتس6ق.

 17 هرتو 559 أ 0.
35 

 آنع ةةعوعافسع يوعصتتعا لحن مهم" همدصتصم لىب لمص
 11 ةعرته  يدعفاتمد لهصق معات, ©كعقأ ليتم مان1556 311720561“

 يدع 1ع ممغرصع هسا ف ءعغلعمأ بنت نوتخ 1ع م"67017“ 1677116 ل 707

 77071 06 م67701101 هذم لحبملا عدا غمغاغ 0 عجدصخ 1ع ةععمطل

 [ عج 011 م7770 ل حبلا . (رعاتع ممغصع ءمصلتختم» 5'ةم-

 ماتعتع هنن هرم[ دمدحتمع نايب فطع , يععمأ6 لقتو عانت
 هسءعممفأمصععق, آه ممعططتغا ع, لع 20116 ةاتتعاتت ةصلتوتنع

57 7 7 . . ٠. 

 مدن !هءعصتتاأ ارمعي مالغ اي , هم انعد لهصو 16 :ءمدصمءا1 هت,

 [هتغعو 1عو 105 يدع 1ع ةععمرسل (ةعصع لبن ؟ةزممتا طع 5ع
 اك0اتتت ع م03 ج11 226206 233 ن1 1 م"عرطت عال, 013 ([116 , 511 65[ هلت

 ممغممع ههقر 117 وأ ةصهتكمد لكتسع هتتادع ههتنقعر مهن" عرعطإم] ب

  , 1نتحصل هد لثأر !ديز اناخا اب : هوم هز 1خهد هثخ 6م 616 اي
 و

 : هانت'مزأغ 1هللس لتعم هيز اي . 11 هد ءوؤ لع ممدع لهصق هع عاتق
 2ع مور اال ما ديف نيد“

 الفونو سمش دبع انيوخا ايا
 2 02 ند 1 * ذي“ ز و #2 :

 اًيرحح انجن نأ هللاب مك اديعا

 « 0 7هدتقر ذهن لعانج نعد, قط ل-ةءطعصدم ءأ ااوتسكعا , ز

 « مرتع آد«زعات: نانل مانق م63عرتجع لع دربقءااعتل انمع عاتعال"6.
 آ.ع محمأ الفون هدأ 060عوووتستعمتعمأ 101 عة 201غ 6 ١
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 نايب فطع , هددع ةوبتت'مز1 ةاتنع هاد 1327011 6 لهب, 0

 ندع دز ]هدد عنخ «ةمخاغ اي , 11 هححصمتغ اهلل لتتع لفوب 53

 آه ةععمملع كضعمصفأوسعع عدا صلت تغع مدتع نص يعصتمم]ع

 ندع ]'ةهتكعاتت, عقصغ مهتم 12 طمعقاتتع, 22 285 11 132701161

 عدد ءا1 عمم عما, ططه15 ]ت1 ؟ةأ 7 لات 7و ةاتتحة طخ :

 .اًهوقو هبقرت ريطلا هيلع رشي ىركبلا كراتلا نبا انا
 « لع ةدتتف 16 طلق ع ةييدشم نان 2 121556 16 (عوععملهصخ

 « لع عع, ظ8توعاطت»عر هد انس [عآ نمغ تع 1645 هدكعوتتح ( 6

 « م01 ) ةمامزعمسا 1ع مممصحعدا لع دع زعاعع ىددتع اتت مماتتت 1
« .06701 » 

 [نوطق 06 7618, رشو مع معاتأ م25 66 لاب 06 ى وكيلا,

 6غ هوا م6 هعودهتس ءصعصأ هد 101 06 نايب فطع, مونعع

 يتمم دع ممان1014 235 لتع 0 كراتلا , 6 عدحتت نمع 5
 8 م7

 20] ءءاتكك مطمن ةامصغ هت ةلصوتلت عع ءغ هوست ]'همعاتعاع لأ
 مع معاتت' ع2 مهك م"عملتسع ممددتع ءمدمم]ةصحعصأ , نيتفسل 3

 ةمصغ رمتق عم مه ممم ل'كصصعتمدر نص همدص 06[ ءصتسم هحتم
 نعصعا ندع مدع !'هتتاتعاع لآ . ؟/0زنعج ذ هع ددنز عا دمه 0711”67-

 م1016 هت”مطعر 2* ةلئاتمس , 1.11, )2. 6

 ل ةرنو

 آرع 568 5أ : 06 11/011 110117116 قسن فطع , 0651 77 0-

 7051 ( لات :0مواف-لتسع عبات ) زماسغ مدع اع دمرت ةئاتتنم ممتن

 هانا 71 م1001[ 1 0270511107 عيتم نركب . آر هدد عانت [هتأ ةحقاتتأاع
 1['"ثصحتصت ةرتدكتمص لعد مدماتعد]عو مدح مت”ةفعد لقصف هعانع ءةع

.601 
 17 هرتق 509.

 آبعو مديصاتعات]عو ءمصصرم» دع لهصق هع معتق مدح ءمزطز 012
 1و اقلطم , كءعوئف-لتتع امهها-ذ/هتأ دهتدع "هدا عام, موت ع

9 

 تي
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 ند عااعد. همرحأ (عالعو ىمضد ا "مجرما أت 30188, 001117116 5

 هما 06 1 ةهلاسعاعع ل”هتحسمت © ئلعمو ًءظغل .

 17 هنو 5.

 (ع 7 عمو-ءأ مصاتعما 1!" دسم 6عهاتمد لعد مدصتعادلعو نت
 رجع همرحأ مدن همعاتتت ع5 نلاتع ةهانق 16 دعتأ مماصأ 0ع تع لع

 1*1 /|16116© 070717011016 اًعظفل . ,
 [نمععممماع ةلهصتلطع : 1! 6*7 مهل هتتعاللا ]1017171116 , 5

 ( 561117716111 ]) 111 ] ءاتتا6© 011 ّْ

 1آةهنو 5.

 (ءو6 لع ]و ءمصز ههدعاتمد ور ة 1" تعاتتكتم» لع ف ©[ لع مقر
 تل !هدتأ [هتتنع انكدعع , [هاناعو 1ع5 1هذك ندع !'هعاتمد 6111

 مونع 1ع م عطع ةعاتك, هده طلع ]12 ممهصتفمع 0 غنم هدح 1 ةصحما ة5-

 همس ةورتسغع مور' 14 معنطع مدقدتك, ةتععمأ 1ع مدعماتتو
 لعو لت عت5 ةدتز اك هدت هطزعأم آنغد مه 12 همدزهدغاتمط ,

 هممت ورمعو ديز براضت , ©6 ىنباو اذه فطصأ . نع,

 20 16 لأ اند همرتطتطت 62181 اننا :

 بيترنلا مثو ءاغلا نالزسج مل ىيا مث وا ىنباف اذه 0

 تلات ذآ 'اًعِم ةيلوعفملاو ب ةيلعاغلا ىق كارتشالا لاشي وشو

 171 هرق 7

 آبع ةعد5 لع هع بعرتو وأ نتع 51 ذل 1126 م70005111011 ©011-

 رمرعامسع ةلص هرج زملصك, مدع انصع ءمصز هدعاتمو انطصع 101

 ممم مودات[ نت 2ع 20111101[ 035 6116 00مز 0117و 021

 يبد'ءالع دع يسمتتطع مهق !'هطزعأ يدمتتظغ مهن ءع]1ع يدت مد
 هنلعر زل ةدسسغ هلم اهتعع تمدوع لع 15 مدعاتعتلع همدزهصع-

 16 ف , ف 1'ءيعاتةزمد 0ع و هن لع ام متصسعا 11 هدد لتتعر
 1 ل 0

 بابذلا ديز بضغيف ريطي ىذلا , ©[ نورد م35 بضغيو .هأد

 تان تا اخ لا ا ع

15 23 
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 بسضخغي مث: هو ازسا همآء , تأ 7/عال د0 »61 كتب ء0أغ7ءر 6ع 50111 |65

 ممم06]0د. ]آدوصك هع( يعصص]ء, ريطي هوا ةلص , عا 2 ممتن
 071000071 070171]201/ لوصوسم , 16 2001 ىذلا : 22315 بضغي

 ىكيز ع معاتأ م5 610 عمصصعمسا اةتعع 12 ؟هصعاتمط لع
 ةلص مدن «ةمممد ه .ىذلا . آد مها1ءانلع ف لهصق 66 3

 ينمركسصع نصع 1006 06 همتتىم]114 ةيبيس , 0ءواف-لتمع اندحع

 ازدتدمرد ءداع انص العا كن 33 0156.

 1 17هرعو 548.

 12'ةمنغو 1ه لفطمتاتمدد يهعاع لع هع نيود داعصل مقنع

 فطع, ز1 هون ثتلعمأ ننع ىح ماعوأ مهناتعملاع همصز هصع
 احتع , اهصغ ةماتق 1ع هجمت[ لت ةعطق نلاتع ة0ا15 هءااتت 0ع

 1100000 عمم 66 , نات هتتخ همهج01110335 6

 لكوصق هع مرو , تعوق -لتسع 10كدع 1© طحمأ 60770111 نوطعم

 مدن» ىتح , هيمرتسع 16 1776 ةياغ لع 1]'دصا[ةءنلعصأ ( ةياغ

 الت ىذلا , هءوؤف-لنز:6 وه هالت ىخذلا ), ةرصع لنتت وأ ت00
 مسكنك لمصف 1ةصاقعفلعمأ تأ هيأ هبت مهتاتع لع [ هتتا0عللع1
 هيلع نوطعملا ضعب : جاور ىتح هذودتل ع زا1ق011 0 91 ]' 00171775.

 1”ءعمصت»ا ع : هسار ىتح ةكمسلا تلكا ل01 1101104 1 م0550

 ل الكو11 1 اه اناع ع |ط ك1

 ©نعاومعأمزم زآ ةءعصطأع ندنوص ةةءوماع لع عانع ممواعز

 0موأ ع بنت هاتعن واهم ثان بالكل ىتح لالا تذخا
 ]01 7715 165 0000 هلآ 171 |516111611[ : 5

 موا ناتع ممعمأم] مح عردغ هد "غمضت 165 لعن هطز عاك لهصق اتحع
 ىلفومرتع ءمرصسمتتصعر, د ىمرتأع ندع 16 دعصق عقار زهق ماك

 10115 165 01111110114: , 5671١101-71011 15 د ا1 01147, 711015 6

1 16 

 * "17و 549 ف 1

 (نع لد'مان ةزدمعا] ع ةيوسنلا ةزمه , عدوا 16 107720, © داع
 9 ١
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 ةعلت"عب 1 مة عادل 7 للتأ 8 انة لؤصق 26 هت عصط] و :

 مخ مل ما ميدرشت# ميدل وللا ١١
 « (('عوان نصع ءطمدع ةعدلع موانع عاتجر 5014 تع ات 145 هلع

 « 03 عاتق, هان نع اان 26 145 9 2 دينا 2«

 عقاو ّنالا وه ما كأن نوما كام ىيدقف دعب ىلا ثسلو

 « ]6 ]ع مع صصع ممعأم ةانعاتست عدتعاتا عا 76116 01 1
 « معرتاع نع زادت اهتاع لع 81ه1ععر هذ مه طصممتنا هيأ ةلمتجم 6 ةر

 « هن 51 ءآ116ع لمز[ حتت عن هات هذ !'طعاتتتع. »

 (0نهسأ هان 71077120: 001 116111 |1ان ىأ , ه6وأ هءات لات 5

 "مانت ع لمصق 1' عصمت ةاتتالوطأ : و ررمع مأ كدنع كيزأ

 هداسعو 2610 011 تأ 0أ1ع2 101, اج 771707 هوتع 1ع ةعتحق عقأ امها

 امودعأ لمد لعدم 7 11 هج وأ لع ممغصحع لهصف هعأ هاتف يعم

 716 : نودعوت ام 9 مأ بيرقأ ىردأ نأ 76 76 5015 مم5 55٠

 10: هالمدع 00711 جمان 6165 716710603 , 651 16]06'71 000116

 آه مهمتنا عانأع مأ و25 06 035 56© غلطت 06و[

 هان نا 4 ك0 6 ا , ©[ ةا5351 ةلداعم , 0وواسف-لط6

 ل1071 67١ 0011| 76 ةحت عع «ماخع مممسمع متت عل.
 (0 سمسم 12 مدصاتعسلع مأ مكمكا موال م70004006 0ع اه مدت

 ا 1670ودل»+ ها اسطةاملتس# ( عدا هع رسع ةذهصتح

 عرج ءع5و »مماأ5 تلخ هب تديق امم كت نأ ) , هد 1 همهم

 ةعطقنملا ما 20106, ع( ةامك ءالع عدا 16 مآتتق ةواتتتعصغ ىإل-

 ممصال مدع 06 لب , هموحسصع لهن عا هيعدت م16: هيف بير ال

 هارتفا نولوقي مأ ىيملاعلا بر ىم | 0 6 ممزق 06 0016 02 6
 ]176 ( 01 اناء ] 01 ىءاوتاعابت' لمد د1فءامد زر ةدهمتع 1آ5 0156181:
 0” هدأ ( آلامططمت» مال وانت !'ه ةمسوتال. آبع ةعجق لع هعاتع مدت عنأع
 5ع 0ةدزودع هلمرو مودع 1ع ممم[ بارضأ , نحت ةاعصتلاع 08070077167“
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 66 011*017 015011: © ]/ 76110116017, م0101“ 020011171101“ اللا 0 01

1/76 011 6011170116 

 (0 نعام عامزم هعانع مدعاتعملع مؤدصتغا هعاغع 7ةلعم طمطم-
 366 بارضأ , 276 ]اصنع مودم , مصتسصصع لقصف 1عو عيعصم-

: 3111178105 2163 

 اهب نوشطبي ل 57 مهل مآ اهب نوشمي لجرا مهلا

 « (0 مالو 9 ك7 مج عع 1عوونعاو 115 مادتقذعمأ دمهتنءاتعت )

 « هن ماسأمأ هدداتلك لعد ممهتسم , هنن دمماتعص 06وننعا]عو لف

 « ماتتووعمأ ةقلل ةتتوع 100عز» ' '

 منهج ما ةّئجل 4 لب كلانف ىتعيجم مانملا ف ىيلَس تيلو

 «طاخأ ذ طنعم يدع 501 عتسق مدته ععقأ دمه كمدعاطع, 01-

 « ممصغ مممح ةودصتصعتل, 1عأ, هدن طلعت لصق 14 مه:8015, هان

 « لهو 1!" عصكعت» ! »

 11 26 [ةاتأ 35 تس ل نتع لوصف هما يعطر ]ع 12 مهت-

 انماتلع مأ دوا ةلصتم : 116 عوز ةعطقنم , مهنعع نن'عا1ع زماصا

 ل عاتح م10 م0515 نان ءىلقاعمأ 1006م6 طعن عن آا؟نسصع

 ا"دتاسع , ءا يدع يبهسل 116. هدأ ةلصتنم , ءآ1م دع لمزغ نصنن

 نانع 0هتمن مهت'اةعد 6015 نادرغم لذتسع ممفدمع 001100.

 طمتتع ةمماتومع» ءععلع لتكاتمعأاتم» هذ طماعع لععمتع» يعصم-
 رماعر 11 طذحتغ ةاتم]مدعت» يتتل ١ 2 ع5 ءاات موعد, هك ندع 1ع ممق1

 ههنا نمو: ممههج ىف انا ما ةنجل ى انا لب وم زوزو (7]:10
 2011 ممق دءاناعا1ام7ا1 101 , 0015 11716 لادددا] + لهجق اع مهت0015 ز

 ( 16 015 ]9 لمصمم اع مدتهلتع 7 ) لطمدودوء دفرنع لهن ]كاز ع“.

 11 1هدبغ اهننع[مزك "ععوصسسمل اع منت ١ 2 انس معات 0 ةرتلط-

 ةاثا6 لمص هعد لتماتس ات وحق.

 1 هرتو 552 ه6 3

 آه عمد هدعاتمم وأ عما ذ عب تسد عع: * نتن اما همحتتط عر

 معاك ممانت“ [عودتتمع كءاممط وا ار لدعامر د" 16 كما ل5
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 مجمعع اتطعسأم لع مقدصتمع 1عد لتد عك هطز عاق لهاضأف مدنع أه ةمصع

 لمصعأتمم , مرصتصصع , م"61105 ممانت“ هتئانآ ]1080171 010 11050771 : 16

 رممصممع هدج 1 لتحمل , مدح , 104 7201 681 0676, ' 01

 مز1, ه0 مدتاةعسأور اف ]ه1[ ععصهتتحع ةتت عع اصل ناعتتطتسهاتمات ,

 همدصتمع , 7201, 01 101, 70115 50171711165 007115 10 070116 01 2١016

 00115 انتا 5070167 لود زر 5" 1ع لمدتع , مدصتصع , ©" هوا 2610 013

 راجت نال هيام[. آبو لئلا ةحعمعع يحل ١ ه عمتستع نعم 0 عدح
 لعممتعو تمدقعد لع 12 ءمدز هصعاتمم وأ , عدا يد'مد ةداعمل
 مدن ماهبأ تضع ج11 عصقتتلع نلت مع ةانمزج056 ةاتعاتس مناع

 لع 13 مدتخ لع ءعاتتت نتت مدعاع, ءا هان 1ع لماتأع طن ءدتقاع لادع
 لهصم 1" عومتأ 0ع هعاست : نتن هدد هل:عوؤع 12 مدتمأع, هه

 تنم عجاع 0 مهن" كيش ندع ه]16هقاتع هن لع لهدأع ينقاع

 مماتا" 13 معرتكمردصع منت م3116.

 (0نهصغ ذ 1[دمدعع لع 12 مصر همعاتما» وأ , ءمصتصع ه011-
 مححسأ 12 ةدطقاتطتاتمد لكتسع ممانحتءا1ع 1066 خذ نصع ةاتانع

 1066 يدنمص ةجوتأ ةدمصعفع مم6عم0عمحسم مخ, عا نانو 00-

 دموع ( عدا ع يد'مح ماعدا مون بارضأ) , 1عو يعصراعف

 نات مرح عد لمرحسع طمع 781015521 ان 5

 طورع 16 مممأ وام , 11 ؟هانأ داعم لع برعلا ىلإ بسُن

 آوت عانت" 3) 06 ننس ةمصرحاهدع يبتعايدعأآمهزك وأ هحن آنعان .

 0ع ]15 ءمصز هدعاتمص و , طممهتك ةعمل عمدعسا يتهصل هعأاه هع

 معاتأ مهق متتتتع ذ 12 كمسام لت 15015

 1و 5

 0م لهز6 مصمم "عدلت ع, لتمتوتنع 1'ةينتعتتت' طع 1ع لتكع مقر
 ندع 12 مد ءمدأع نكأالل مع لعمأ ]320815 3165 11126 07070-

 5111017 هلا :هنأندع باجأ .

 © تمسخ ذ 1' دل عمطع دغودتتل ال ءمدق1 0غ دهدنق 1ع مماصت 0ع

 ٠2016 06 فطعلا نرح , 11 معاتأ ةادكع ةمح]6]10 م15 انه ©0110
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 معالدنك, همدصصصصع و نمع دل 75 زو ايزو نان ]م65 ان 6011312303-

 لعمصعد +, ءمرصتصع !كيز ال اًرمع برضأ : نان ةداتت , 1
8 

 نصع مخه 1[031هد ةكلتعمم هاتح عر ءمدححتس »َ ال ميهربأ تام .

 116هو 550 أ 7

 طدنن اهيبوحعم , هونج -016 نكال 0 , 11 1زمردغ عصح

 اهملصع اه 7000110 ىقنلا تك ام م0110 ىييغلا .
 آه ءهمدز هدعاتم» لب ة'عوحم1 م1 جتتكذا همن 10061011
 06 77000511101+ 6+77711011|[0 ةبجوملا ربخ دعب , ءا 5

 اتت ءممصصمص220عرتت ع1. 1)ةطق 065 لفتح 06701615 ©2025, 12

 روحت عد1ع لب مه مقم 0166 اخ 2001 ناتت 13 دادتأ 1:2 عاتمد 0112

 نتدلت16 نت 2016 ناغ حلطسمغع لع 12 معمووصصع هذن لع 2
 كدمدع نبتت 12 مهنءغ0ع, مدصصتع : ورمع لب دبيز ءاج 0

 6و1 ةر61011, 11018 , 0851 ك7 ( ]ه1 هيأ دعدسإ. (رعمأ اخ ع
 ند ععمرتمدع 16 ممما بارضأ , ءمدحصع )ع ]هت لغزرذ للأب

 آطوصق 16 موو 557, . ىلإ , «مااطغأاع 16 رمالا , ماعوأ 1
 نرتع مددت 12 ممعودسع عا 12 تكمل.

 1هرو 8

 اضم مصقغدعمعع لع هعاتع "مولعر هرج مع معبأ مهق لتع

 مثعيتاتغ معمم عمأ: كوخاو ثبهذ : 11 هن 6"01: تنا تبهذ

 كوخحاو هلا511 اه أ 7016“ 5.

 آ7ةرتق 9.

 11 عدن طمص لع لكمدصعت» تض ععصرمام لع هع ننع لذ 1عز

 [ئطرصالا[هلعع , نسكت معنغ لمتصلتع , مهن انصع ءماطز ةزتعاتمال ر

 اتم طم 6ع دتم ماهم م:6ءعملعمأ معماعممغ لقصق انط
 ىعرتطع, هت 216موودفتنا, ةماتع ]ع مانمطمدم ءأ ]1ع تمالتر ل

 61056 اس لصافب , ةاتاتنع سئس ما"هدمتنت 1501.

 (راعوأا ةتصقأ , مهن ةيعطممأع, نان'مرت 11غ لهصف 1! قلعمروت :
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 مهنآيآ نم يلص ىمو اهنولخدي ندع تانج و هولا 10

 16 مممدمسم معملعرتسم6 لفصت نولخ ىير 23+ يا لت

 7204 ىم ن(انن ©56 لصتملا ريمضلا ىلع نوطعم , ندع مونن اه

 همدصرم] ندد عد لاح 6756 نولخ دي .

 [دوصق هعأ هتاف ةيعطسم] , انواب) دلو انكرشا ام , كووأ لل,

 اممم عمم 12 همدز ههمعاتمات أ 16 طمممأ 0071017: بور انت
 ةعاتأ 16 01 لصاف .

 تت انهن 06 كقتعا هقعض , هد معاتأ 01 ةقعض
 0 و

 كقتعأ , هم ممعاامسأ ]16 7عنطع هنت مقةزك

 آه 500 ع6

 تدتك 1عو يععماتمدد نحت 5ع "عم عمسأت* عد لقصف 165 م06168
 أ ممفصصع لقسم 41'1ءمرجوتس ( كووأ هع اتحنع ندع ]جاما عانت“ ا3-
 1620 مدن ميععلا رقنلا ), 11 حتغ لتعع, لهصق 16 ههه لمت ذل
 هموزأ, هم م6مغامصغ 1!'ةصاقءملعصغ: ةيخابو دكيزب تررم

 17011511 م1000 761011711, © م7100 "017171 6/115 6[: ناك امس ١ده

 . هنيبو ىنيب 100 051 100 لمعان 63[ 17167 716 © 171167“ 771|1

 17و 502 ع6 5603.

 آ.عو ءالتموعوم لمصخ مدام 101 ظكطص-لل[د1 عر د" هرج مهت'ات عادت عاج
 ممتصأ مهم عدمعما د 12 عممصصتم لل

 17ه نص عصرا ع لع 1'ءالتموع لع ف أ 061 7010م 051-
 المح نبتت 0عهزغ داتتك»ع 1ه ءمدز ههعاتمم : 1011 011 0 11056 :

 1”هررمء هسوع آ6 00706 10 17167, 9آ هألع 5 دلت“ هسا[. آبنع ةعاطق

 ءوأر 61 11 رثهجمم آه 11167. ءأ ءألع د دلت" نات[ : ١

 [كععسصم]و لع 1'ءاتتدع لع و عا لع هع يبت لع7011 ةاتتح»ع 8
 ءهمصز هدعاتمم : . . . 065 [متنام-لع-0]متتقذو (اذآ 0015 705617061011

 06 1ع هطلساعس. 11 ١ ه ءالتمقع لع ها تت 014
 آانمع ءالتموؤ مدت عسل ندع خ12 همصز ههعاتمت ور ءهءعقاععلاع
 بدن ه انعت يدمصل هد لتخر ع انهت مدفن دمسوء“ لان مدت
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 ه6 0 "همت, هحت ]ذعج لع هآ ]ع 108 هنآ 0011114 ل 50176: لع | هت.

 (0دندصأ هذ هعانع لعحمستغفمع دجهطتتع 0'ءالتموع لكدسب 07216-
 00061 لماع , لود هج مرحقعتت7تع 1ع 50و16 01 007711012

 دلومعم , 11 وأ طوص , زع معمقع , 06 "هج ممزتأع» هع نتنعم 01

 الل 001212121216111 :

 ' ناب فعلا تورو رعاه (ىبب ىم تدرغنأ واولا نأ ىعيب

 هلوقك كلذو هلومعم قب نوذح يا لازم لماع اهب فطعي

 انبتف اهانيع ةلامه تنس ىتح !دراب ءامو اغبت اهقغلع

 وهو ظفللا ىف واولا هترشاب اهف لماع وهو اهقيقسو هريدقت
 ءءاسنو وفه قابلا لومعم او اهنيغس وش لازم لا لماعلاف ءام

 نذح ىلع اذه ليثم لح نا ىنعي ىقتأ مهول اعفذ هلوقو

 ىلع افوطعم ءام نوك ىم قتي ام عفدل وه امنا لماعلا

 هنوك ىمو لماعلا ىف هعم هكارتشا مدعل معي ال ذا منبت

 ..ميفأ ةرذعتم, ةيعللا نال, هع .الوعفيم
 11 عوغ  ثةتفعمغ و ءللعأ ينعر 0'همطن5 16 ةعصق ندع 163
 عرمسسم متعمد ةنوطعد هه عاعمأ ذ 12 لغممصصتسةا 10د فطع

 16 ممم ءام مع معاتأ م05 نا منبت ىلع نوطعم , مانتناتا 6
 معستأ مهق ةاصع 1ع ممونممع لدن 7ع تغلع , .نتت طع 5ع ل1

 ندع لت 1هددتتهميعز «غ ننع 0'هتل] عادت هج طع معاتأ مهلا 0]811-
 مموع» نيع 12 فص هدعاتمم و , لهضق ءآمو , 216 دعصق 0ع عم
 هسوءء, ا عسلجت هرتئمد طع لمصصع موق ةتتح ةصتسصقتتع 16 ؟0انت
 رمعع هغ 1" عوج عج مممسمع اعرصممو , هدن 726165 ةمكعسمط]ع. (ن'عقأ
 لمدع 16 ؟ءماطع تيقس ةوردو-عداعملات , تت وأ ]01111 707 0
 01161101]0011 37 تفغلع , 0 , 0111 20 مزمل عا 12 05

 [ععءادستأ اتعو , ن1 ؟56 تفلع ىلع نوطعم .
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 11 تت عودا لع محقصمع لهصم هما يئعمصتماع انعن لع !خلعمت»ةص :

 هنا كجوزو تنا نكسا , هان 11 زن 2 اتسع ءالتمةع, 16 ةعدق

 ةامصأ نجل كجوز نكستلو تنا نكسا : همن كجوز 26 م6101

 موق ةاع منعت هس ممدصتسهأتك مهن 16 7عمطع نكسأ , 1عو ص
 ممعواتلك مامزتدصأ لدتمفتك ممانت“ ةانز عأ 0 38ةاأ 7 0و

 ممدمستم 0ع 15 ةععمد0ع م6ة5هدص ع.

 1هرتو 4

 آب عالتموع لح اع” ه10000671 06 ا ه0761107]011 نوطغليا
 هيلع ح آز عد لهصو لل عرو مقر مدن يعسصماعر ةثر مودل هصخف
 اتسع معومردسع تت 70115 016 : 2” هسومسسمالك 70111707064 57

 واتك "هاتف تمتست عت هتصقأ : !ًرمعو ىلب هته أ ,أ00 : 6
 5605 9[, ارمعو هتبرض ىلب . المع مهمعز11« ءآل1 مدع طثعدأ معتخ

 داوم لاتع مه:عع دنع 1ع هيلع نوطعم ءوا ورحصتت.

 11هنو 504 ه6 5.

 لخص ععصضمول , مما ينع لعتج ؟ءععطعد مانتكذءدغأ ن0 ]هسا
 موتع انصع 0701106)0071 فطع نرح , 1] 1ةتتأ لانتأو ةمزعمأ ةان
 مدفع عمصمؤ, ]1 1 ه تح عوض طمدصطت"ع 0' ءععصصر»1 مو تودع

 (هتععو ْنذ هعالنع مموئأاع لمصم 1: 41ءمرنوس , ممهتك هعوأ 0003 هت
 بيدمحل 11 ةهعزغ لع 1[ةعالمس لع لنتعد : هغ هلم , ناتم1
 1عو 7 عمطعو , عيتوسمسم ه0 عدل يصعصأا مقعاقصتك ةمزعمأ 06 16

 لن ةمعمم , 11 مخل ه مده لهصم 12 م ثتخنغ 016 عدعع 0ع عتمة.
 آند عصرا ع ؟عرته ىدصمععملت"ع نع يدع هزوصتقع 164 لعممتع

 ورق. 0م آئ[ لدصو 141عمهص : اوضرقاو تافدكصملا و نيقدكصملا

 اًنسح اًضرف هللا 6و 6700715 , 165 00 متااعد ©آ آأ5 0111 م6018 0

 121م1, ةاع., 0عواسف-للع , هعنمت هآ 06آ165 ن1 0701م ل 0

 1016 0ع اه 70ه 01ه1غ1071 تأ ناتق 011 م7616, ءاع.

 ©م هز[ 1 ع5 ه0 ءءاتكك ععطوتتخ ةتتحعراتعأو ةقأ ل0
 مونع 1م همضز هدعاتمم و , انص 78غ دلت م16[
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 النو 5006 ذ 568.

 [خطص- 1121 عع بوسدتمصت لغقمتع 1!'ءةمؤعع لع عبات ذ !ةنعالع

 هم لكمصصع 16 ممذح 0ع لّكَب , ]نت لمدصع ممانت' ءةضوعأ نو

 06 مكحلاب دوصقم , موا ل116 0'هدنرج706“ م06 اق -

 مدعدأ 10 وأ 10776 0011 0 نا 1011 087101667“, 61

 ةيع 1عنسعأا هدصطع 1ع زادهعمعصغ م0116 مدع 12 مع75هصصع

 ىيتن مده1عز 2" 0'خطتع زولصخأع زممصم 01210 ع1 11 عوجتم , 5
 [” عن 7111011 0 هتتعاقتاع 011] 0111011 ةطسأو الب . آهن 1ع ماخع-

 ممتع» همضوعافرتع 11 لتكاةصعنع 1ع لوب لعو جتتازعو 09
 06 عبات , لان1 ةه21 065182665 ةواتق 1عو 20235 06 تعن ب

 ديكوت ء( فنطظع , ماتت5وانع , لهطق هع5 12015 5مم ععولف , هد

 جه ممتع هطزءغ لع محصن عت, مدع ينعامع 1066 ةعععقدهللع
 12 مماتمد ل عوبتم: موس 1ع ةةمورن0 هةضةعأغع آل يمان لح

 عودت" ممودصت6 لوب , 165 6017026015 فوطعم زهتصاق ذ 1غاتت“

 071140061 هيلع نوطعللا م01 لب 013 سلا , نان ف 12 76

 همز[ مكحلاب دوصقم , ممهتك مع ةمردأ لزماصأف اتغ مهن“ 1071467-

 د60 لئدصع مو[ عد1ع ةطسأوب .

 11 ل36 ةصدادناع ندع 1ع لحب دء 7200717 ىقلي ةوانق 1811©

 هفمععأم لت ةدعمم : د* لدمدعدسأ امهتسفسإمتا 1ع مممسحمع هأط] ءأ
 نتع دهم ةص[6ءم0ءدغ اقباطم , همدصتصصع كوخا ديز ىعآج
 د0 لم عمصتصمسا دصع مدن" 5م66121ع 0ع 1ةصاغعنل ورح اًضعب ,

 ءكمامتد ع هةغصن فيغرلا تلكأ : 3" هرمانو همنا 16 لا

 مسام , ذ1' هع لعق 10065 مدت اكع5 لمتق | تا ًالاهخشا ,

 ؟«مرصتسع هنسح دىيز ىنبعأ , هد ةدتص هطز وأ نست هر معالع نضع
 106 انفع ذ ءءالع 0ع1'ةصا 6 ءعنلعمصخأر, ىدصصمع هبوت ديز ىنبعأ

 0 مدصتصصع لعم"امينا 110غع ةثممصعمع ممددتع ا ع ةاتطقاتاتتعت“
 نصع ةتتأع , 6ع للنت معاتأ ةتتهزعخ نعت لع لعاتع ممهمتا" و:

 ل'هطمتتل, ىدصو صتع» صن منامهعاع* 1ع زدمعسعما ةمممعم



 ا
0 5-0 
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 ع1وغتج وح غصت ذ 12 مرعدصت غم 106عر ممهتم عانت عممعمغ لهصق آةص-
 [عداتمد 0'هععم١:لعرم بصع ماسق عدم لع ةصحرمهدتامصعع هنن مع

 زاتوعمسعمأ, "ءامتج ءممعما ذ 110غع ةدمدعغع عد دععمادل آلعان ,
 ع[ عام ةممدعتعمأ ذ هع ين'مصد 3ممع]116 بارضأر ةهعمد0ع-

 ممعمدأ, لمس 1!”ةصخعدأ تمد لع همر وع“ نصع 70 اطلغ, هن 8

 ":عرصرد] 2 ععزن مدت اندع ء>217ع3ةامم مآانق هيهعأعر © نانت ماه

 15 لةدغومتتممد لح زانوعمصعمأ نيت'متذ 28011 0'ةهطم»بل ةدمدعم.

 [ععصرما ع لح مءصتع# ههق : ناسرغلا ةاشملا انكردأ 72015 5
 0116174 06ادهت - 07 لالزن016101 لب ماما, امد همسسأأء7 , © عءقاف-لتسع

 ناسرفلا لب , نع نتت ةزودتل عر 61672 ماتتقر 7116716 165 017.

 [حعصراع لدن ةععمص4 ههق : ابلعث !دسا تيقل ]0:2 4
 11 11011, 171 "070, 0 عواسف-لذت , ل6 7116 170171776 , © اله 8

 نا

 آه ءمدقاسدعاتمد لدن اعانو 563 ةئةمصغ عممطدتتةفذنعر 6

 وثق انهصمءتسع 1'ةصقترتوع ينعم هدصع نص همصمتم ع8[ انت.

 قلعتم بارضاللو بسنا زعا ىنعمو زعاب ملقم لوعغم اذ

 ميلاراشملا لدبلا وه بحسم لعافو بحعب بوضصنم !ةصقو زعاب
 نأ لقهجيو لوألا ىلع عقاو وشو دوصقم ىنعمب !دحصقو اذب

 نودو هلوقو دصق اذ لدبلا بحح نأ ىا نذج ىلع نوكي

 ةلالحل نوذج هيف لماعلاو لال ىلع بضن .عضوم ىف حصق

 دصق نود هنوك لاح  ٌعويتملا ٌلذبلا بحم ناو ىأ هيلع لوالا

 لف ريدقتلاو ناعم ند لم رمجم ءاحتيم ريخ طلغو
 مكللل ىلع دنآع ريمض بلس لوعفمو ةغص بلس هبو طلغ لدب

 نود عوبتملا لدبلا بحح ناو همالكر يدقتو م ىم موهيغملا

 عوبتملا وشو لوالا نع مكتمل هب بلس طلغ لدن وهف داضق
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 17 هو 570

 آرعد ممم ةلكحعو 06 | م"671186 0غ 06 | 6
 7067:0116 رضاكلريمص مع معدجومت ةعحتم ل هصتغعملعصخ ذ
 نص م6700 لهب , عون فلتعع امتعع 165 10معاتقدق 06

 هقم لكبملا , ناتع لهصق انثمز5 ههق : 1" 31 16 معحصتتأهأاتك ةقأ

 16 1هومؤعو ممددتسمأ لكلا ىم ضعبلا لدبز 2" ه1 هوأل 4
 1'عومؤعع ممدحصمأ لاقشالا لدب , ذ 1دننعااع 2مم3112+

 1":ععدصم] م كمدصم مدع اكطصع]121عءز 3" 551 هوا لع 1'ءةمؤعع
 ممدصتممو لكلا ىم لكلا لحب , ءأ نتع هماتنع 21116 انت' 2 م1
 قباطم , موثق وعد دصعسأ ذ 12 هم 011105 تع لهطق 2ع 5

 1ع ممهصحته منك 067 ءامممع 16 همدخعتات لع ةودد 10

 "3 ت7 لّكبملا , ءهمرصعصصع لفصو 165 ةععوط7م1ع3 ةاتتككه طق :

 مكريغصو مكريبك مبهذ , «:.انرخآو انلوال !دبع انل نوكت .
 آبعو ععوسسةتصعمف مع ةوصغأ موق .ءعممجلفست 0 ةععم70 ةاتت

 هعااع "عواتت م0

 ]دوصو 14 7عالؤ 5760, ةطاحاأ هوز 16 ءهنراف م1 00] 96117

 01+ هب لوعفملا لدن 7عنطع الجر 1ع عمد عوؤ : 1ع مهعصصتت-
 اهانك بدن 0/7 د 1' عودت 1084 66 نانع مرنم 670 5م ةجانن عمل عتتأت..

 17و 2.

 ودع ةرمبلا ةوميعبلا : 61/71 10 0016177 © ( 0"1111617-

 وهنأ 11 3101 هنتر لأم 163 هوا" نما اه ١ فيك مك , 6.

 ةرطرم] 0 غو مما صاع "08 61.

 | 17 تق 5. '

 آرع م0 ىرعي تا لزرع ء5دننلا نورح ىم ىرغي

 17 هتق 7

 11 مدا عماعد لع مون هل راشملا 1و ج01 0600125118-
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 اتاك, هاد ءمرصصصع لتدعسا 1عو ععدصسمهتتعمو ةعوطعو, [عو
 7101715 041075170115  ظراشأالا ءآهسأ .

 [طصللآدل مع ةطقعحتع نتنل ١) 2 لعو عدس هلام كال
 م'هلمد عننعمغ مملصغ, لفصق 1ع هه لمدغ 11 5 ةهتغر 18 ةاتزم) عود
 ةزمد لع اه مدممساع ءهرمءالملتدو ءكدنلا نفرح ؛ طممتم ذل
 معز ءا1ع 1عدس هرحتصتمم , أ 31 عدعدمع ةع5 1ععاعتتتو ل 6 01167"

 01 0014 0 اماب75 000750165 هلذاعر صناف هعنج ىمو..

 1نرو 8.

 11 مع طددتغ مملصا ةماعلا ع 1 مه درغملا اع ةاوسانو#
 ماع ةيغعابت» ةماعطل دنع 15 نص دمت للنت ة5أ ]075 06 امسأ
 "0 م0716 00702108 فاضم ريغ . آه "علاء 5ةمماتواتع ةتتقوأ

 طتعم هب مانتسعا , هةدصتصع لاجر اي , نون ذصوانانء» لج اي .

 . الهزنو 9.

 آه نو1ع لمدصصغع لوصف هع رعت معاتك مهتتنثا"ع ةدم عت“
 سعر, مستقوتع لهصق 1ع همك لمصت 11 ةةهتا, 16 م
 جاعدتدأع يدع ساس عا ءةصعمأز طحقتك ءأآ1ع ةتمدحو ةمدد ةممات-

 قاتم , 1هتكوت'نمتت ةزماتكع ةتت طمد» 06 15 همم هترعم#

 ىدانملا نص 0مم057[] عبان.

 آهات عانت مهن: 1و 15 اددنج ءاآنب ىذ 0

 معبأ لثعع يستل ؟ةهددغ ةمردات ندع» ذ عم طممام ينت ةغمزعصأ ذم

 06عاتسمهط] عد لع اعد دمهطتمعع , ةححوصتأ لع 16 عج عمت ةمصقصمع

 مودم ءل1 ه3 , 1و مممصصعد من ع]عو نمنح ةردماتننع هذ ءعاتح انت
 لغءعاتسمط] عد لع اعدم دهطتتخع , 26 هوردن 0عهدعدتم 70010 | و

 1 هعمل ءااممعت, ذ مدفع يدلك ؟هدغ ]و !مصعاتم» لع

 17ءهنو 51
١ 

 11 اةدغ ةصاعضلمع ]و ةععمدلفع مهسنع 0ع هع بورن ءمرصتمع

 ءمدمزم أل 2115
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 هز 1!هماعن» هثغ ل36 لي مل نأو . (6'0وإ ذ امرأ يتعر لصق

 ماتكزعتت5 مده 501315 , هاذ 2 ع1 ىليو , همدصتصع 51 ©

 ىععطع م'ثامزغ مدك لهصق 12 06معصلدصعع 06 مل.

 لع صمتك ءمصح ءعموط]عر ممتنع دمتعاتج 1ةتع همم عدلنع
 1 «مواع ندع لمدصع 1 اطمحالا1د1 عع, 0ع ءممتعت# انصع مق

 لدن ءمرصصم عمامتع 0'ةمءطعمماتصت. آه 7011:

 ىم طرش كقف اذا بجاو ىأ متحكم مضلا نأ تيبلا ىنعم

 كيز ايو ورع نسبا لج اي رح ى اك ةريصكففلل طورشلا

 ىذانللا ةيطعا/ءاقينال -لسلافلا ةيزءايو اورخ ىبا ٌلَضاِقلا

 ءقلافلا و الب اكنكولاو' >يلافلا "اهي نيالا لاَصْتاو' قوالا ى

 ىنباو ةمام نب بعك امو هلوقك نويفوللأ اذه طرتشي ملو
 ةثالثلا هذه ىلعو ري متفب داومل ري اي كنم هيدي نول

 ةفاضا مدعل انيخا نبا كيز اي وحنو تيبلا ردص قدصي

 نمل رق هاج دلال غب كليجا
 1؟هرتو 5814. هم

 آم مولع بدن ممودلتع لع هع معو كومأ يمنئمص طع لمذأ
 مماصتخ 1هتنخع تكدعع لع ]آه مدصاتعسلع محم معالهنتح عر عضتقصم

 1ع ممدم عصرم1 مز6 ءمدحصمع ءمدصرمء]1 214 هوا لغاععصتتسم مهن
 !'ةستعاع. 11 مخ جه نبع لعتح همعماتممف ذ هعانع "6وا1ع: 8

 ممعمصتغمع ممر 1ع صمصص لع ]نزعت , ءا عد 0ع 635 هاذ 0عاتأ

 010101 هلثأ اي نان هلأ اي: 13 ةوعمملع مداد 065 ممدمق

 نتت 5ع ءمرص]مووءهزعمأ لئانصع 010000000 همصصم] اع, مه
34 

 ىعدصم]عر ةز نص طمصمتع ة'ةمزمعأ10مز6 حيز قلطنملا .

 طورن لمص ىكح , 11 اهدنا ةصاعصسلمع انتج قال 06

 00 سا

0 
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 (هرخصغ لخدصع ممممموتغتمسج ةهدتغ ةداتضعر ذل اههدعالاع هد
 ردع 1ةتا ةايطتتب ةتتعاتس ءطقصوعمم عد

 1هرو 585.

 آدعمرم ع ميلا ءوا هعدقغ "عمصرم] 2 ععد» 12 مدساتعاتاع مدح

 معالوتسعر ودا هع سلكطم-ا1ه16عع ءدخعدل رمد: ضيوعتلاب .
 (0م 5د1[ نع ضيرقلا هذودت؟ رعشلا !ه م0456, .

 آلمزعأ نص يعسرداع لع 12 انعومعع ممغتومع لمدأ مهعو
 12011: جان عانت“ : (ُ

 ارش انايشكم نا امكانيا ((: :اربف: ناخللا ناّمالغلا ايف
 « 0 :هدت5 لعاتح, لعاتصعو ععطق ننت ت62 مالك 12 تاع

 « ممعمعت عمتتلع ذل طع مملصأ ةأاتعت“ ةاتت' طماتك 061

 « ممهلطعاتت' ! »

 1آهرو 586 3 88.

 11 ة'هوزأ 101 لعد «نولعو لع رصتمحع ءاواتتعم ذ 18 مصعم-
 لوصعم لع هدقر صانع 165 2 ءوعق هقمفععد 0'همممو:ا/5 عبات
 عا 1عدتخك 021000005 عوبتم , يحمل 165 ةدموتاتلك 1مدخ ةتتعع

 ]عدس ةصافقعغلعمم ]12 !مصعاتمد لع محصمءآ]هاتكك.
 © نمتومع لفصق 16 ع5 586 ]'هيكعتم لتدع لكتصع مممهتفمو
 عمم فجولع مبان , همدصصع هز 12 مععصتغمع مولع نبتت لمصصع
 ةةمرمأ1 ت01[ 3 1هدتكعو 1عو ةمدعو 0'ةمممدتختكم ,. 11 هدد هع-
 معدلحصأ هج  يععماف» هعدح يدم همصتستع 6077071

 007076 قسنلا فطع ©: 767711011/ لحب , همدصتسع 19 ةاتثاع
 1ع ممودتحتع م7100 عمصصم عما. (0ههصغ ذل ءعو لعتح ةزمهوتاتكق د
 مهمانعت] 1 عدم , 11 ةهدتغ ةدبتحتع 12 مممممع 50 ات 013 ةاتلت1014

 هاك ةماعمست ةصلغمءدلمصم لع هدد ةصافعغلعمأ, ءكءعدانف-لتعع
 يحتل اهدجغ 1عادنع هزات يدع 1عو "نوال عدم ممدنعد م6 عمل ءدصتصم ءدغ

 معاون ةدحعسأ هحتح مصر ءا]هختكك , لهطق 16و 75 578 أ 60.

 "1" عأمزك ذل زن 3 عع ة ةطوعتأت عنخ مماتن 16 همر م»ما 6
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 قسن ام , ندع هل ه 1!'ةضاتعاعر هدد معاتغ انت كمطصصعت" مماتنع

 . جهوب عا1م طصقلع انتج 010777110 011 انتح 0/0.
 11 ممود]أع 0ع هع نبت ةواإ لثأ لهصق 14 7ع5 587, ننع

 1["هةممموزأتك لكس همدصمءا] ه1 عج عدم ص0 ءاتسمط]ع ع 1ع-
 ممتصغ مهن نص لام»مت»م, 0016 ةامع دمتق >6 ءعوووتمعمصعدأ ذ
 1'جععبددتتك, 511 "ةدصتأ هعةهتس عد ءمرص01110مق ز 11 ؟هدتخ , مواتت"

 هءامهر د* ينال مع 5016 ممتصت لع 15 طهقتتع ع5 ةممووتاتكك 32-
 76165 قسن فطع 66 لحب: 2" كالقلا فلا كنا 0

 762:10 ناضم : 3“ نسل 726 5011 مم171 214]]0 06 "ها

 لا نود , يتماودع 0'هتلل عانت 11 مانتقدع ةاننع 161 ععصصتسغ مهدت

 1ع مممأغ نبتت ]نتن دع لع ءمدصم] نةصعصت. ةتصمأ 1خهد لمتغ لتعع

 للعلا ٌبحاص يو اي: ممهتك 51 1هد ل16 هجولا نسل هيد ايو

 ها م011118 100161 نسل 011 نسل .

 17و 589 ه6 0

 لع هتف ([ممصقعتسع 161 هع نانع نزع آنك لهصم نص ؟هوهحتسعت-

 (ةتمع, ع( يتنتل عدا ماددم اهعالع لع مص عدلتع لهصم 1'هدت-
 عزصمل ندع لمص انصع مهله عاتمد. طبع 7هزع] :

 ىّدافم أو دحاو مساك لجرلاو ىاف ُلجرلا اهيا اب تلق اذا

 لمغتسي ال مهم ايا .ىأل هب مزالم هل صصخن عبات لجرلاو

 ضوعف ةفاضالاب صصختي ءآدنلا لبق ناكو صصخملا نودب

 تععت ويف :اًقتهم ناك ناغ عباتلاب صيصقتلاب ءآدنلا,ى اهنع
 اقيم نابع فلقف ويف ا دساج ىلاك نلو قضايا اذلق افاد
 ةفاضالا ىم هتاف اًمع اضيوعت هيبنتلا ءاه هتمزلو مالغلا اهيا

 فاضوُت الو شعبلا انهنايا اهو الاب كنا: تتوسع. تنير ناو

 اولاقو ىلاعت هلوق هنمو ماللاو فلالا هيف امب الا ءآدنلا ىف ا
10 ' 
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 اذاسيأ اب وحن ةراشالا ممابو ركذلا هيلع لزن ىذلا اهيا اي

 رفغاشلا ل9 لكبتسلما
 2 ا و 1

 هسغن دجولا عجابلا !ذييأ الأ
 ر 00 كاد وهرس نع

7 ”7 7 4 

 « 0 101 نانأ 1215565 ءمصقاتتعا" امد ةقمع 33“ انط26 7710-
 « 1عداع موقوزمط ممانت“ انت»2 0ط] عا نتع 165 0عواتسمفعو هدأ

 « ن]هزودغ لع 1عو ممهتصق. »

 آم مرصتصعس أ[ ةك عانت“ ةزهانأع 65607, م1863 ةت70ز كأم

 هع معو لح ممقأغع ]داطمدت ا :هدحصتم :

 ىوسي ىأ بفصوو هلوقب ةراشإلا ءّيلاو كلذريفي ىأ فصوت الو

 2 دبع لأ نكت ربل ةيرعم ىل ةفص تن نيمو داب ألا

 ىلا الصوت ىاب اهعم ءج امتاو ةقيقحل ىف ىدانملا ىف اهنال
 ٌبصن_ جاجزلاو ىنزاسملا زاجاو ماللاو فلالا هيف ام ءآدن

 ةسمومضملا تايداثملا ىم هريغ ةفص ىلع سايق ىأ ةفص

 ٌةدرغم ةعوفربم الا نوكت ال هذأ الا ىأ ةفص فصوت نا زوجيو

 يرقملا نح لال اهيا اي دهارلا عيقك ةفاصم را ل
 ©م آث[ لهصق 16 7عركو 589, بوحعم 011 بوحعم , 6 مزلي

 ه1 مزلت : 1ع 206 هغص د[ مودتت“ ةغص نبتت اهلا !مهعاتمسم 6

 لاح . ل51 م6186 انعم بوحعم ©: مزلي . آ.'ةصقلإل3 8 لمحت6

 ج]1ور"5 مماتت' مءطم نك اهي , ©[ 15 م1"ممموزأانمم هات عمم 6

 عفرلاب مزلي ةفض توب لا بوحعم [مهرخصع 1 ةصمص نهتتأ : مع

 وأ مماتن اه دعب , 0 عوانف-لترنع تعلمت 4 اهيا :
 5 كرد يي مر

 آرع لعمصتع“ طممأ لدي 7و 500, دري, نأ ممانا' ذوي أ

 النك
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 017001 " اذن يا كا !ةسساعاتس لع متخ لقطع,

 ىدلا اهيأو !ةاهييلولا : موا ]19 ممعوسسمع لم رعد نت ]خ5 ءمص-

 امقملصغ هانم متسع“ 12 ءمدز ههعاتمد و 06نةصا ىذلا اهيا :

 1و

 11 معتن 5ع ؟متننع نبيع 16 ءمدصمءا]125 5016 ةراشأ وذ

 6000010 مسأقلا اذه اب, موو -لزرع يتم عدمصر1م1ع انصح

 لغم دمت متتك ةجدصغ 16 هممدت لع 12 ءاطفدع ةممعافعز ل05 ,
 لع لعتح ءطموعو آذنصع : هدج 1ع لغم صقاتنةاتل هنأ 6 وو

 ممدتس نع 12 فوزوسهكتمص لع 1'هطز أ ةممعاف دهزخ مدصم] غ1 عج

 هدب عا1ع ةععمزغ ءمدسصتم1غغع يدهس مممطدمع هدد انس ع1 16

 ل6مح هدفا هتلر لهصق 1 م"عرطت عر" ءدقر 16 نهج نينت [ةدزوصع

 موروودمع ةمزمما6مع هيا هودقت 0626 ءمدصصت6 ةغص ل1 ىّدانم

 ' 1عمع] عفا 16 لغصمصمادتتك, ها د1 1هحتخغ ةجماتودع» ذ هع همدح

 1عو مممهدمعد واعد يتمدد 2 م056ع5 لهصق 14 75 58ور "ءآاهشت-

 ىعررطعمأ هتت طماط ننت 566 0ع ةغص هذ ىأ : لفضق 16 ةةءعمصدل

 ءكققر هرج دتع انعتأ ةاتعاتتت محمص مأع لح [ةمممدصعأ مهنتك, أ 16

 ممم 0ع 18 معموومصع ةممعاغع 5ع ءمدلماسمع ةنتخ ع
 م0

 17و 2

 [روصق 164 هوه اقادن مدعاتعس1ت عن لمصت 11 ةةقتأر, ةعغ هان لع
 ممغسمع ممم عدا "منغ مدع !محمع لع ماغمدقمسمع , هدد ممعأ

 16 دهعمد0 مرسم ءا] ج01 كعس هذ 1'هععتمدتتك, همصكم ص غصح اتا

 ه1 ممواع ععمض»هلع, . مدمعع نيتتل هوا فاضم (معو 580:
 نتتقصأ هان م1عمص1 عز دعس , دز هرج 1ع طمعا جلت دمدطتس 801, هان

 ماسامأ هذ ]مرد عم اهتخ انس طممأ 17:0017:0016 ثح آندت 0لهدصقتمأ

 مماتنع 1مهؤن ءالع طظصفلع نص 0 مضلا ىل ئبم, 0عوا

 مهرعع لنأ] و[ درغم فرعم ( 5 558): هز هرج 1ع طخعأ ف

10 
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 1'ةمعامقوأتل, عدا 1 هج دات 05م نتا "6عتخأ 1 ءمسجإ ةصعمأ

 0”ةرمص عمتمد 23700 لمصخ هدح ه هنا ءلتمقع.

 ('عوؤ ]و ممعقاتتع, لت 7625 (ان1 8 [ممعف ]دحتاعتس هذ لع

 نآث أ 30 هنن آانعت 6 ا 6 لوألا . 00

 «مدصتصع ةأ 1خهد هذا ةءتخ سول عش © الو مكفا .

 17 ةرتو 4 2
 نم م 5-7

 آ.عو مدم015 رغم ال, 0عوذؤ-لتع رغم ال , مع ةوددغ 15 ندع

 جمان" 15 طمعقاتتع لاح 77عاثق تأ مماتت' 12

 17و 596 ذ 8.
0 

 آدع محغصصع نن'مد لثغ لف ممددس 1ع طمحهذعتلتس هتب اتعات ع

 نالفر, م هيهات هز هع مممأ ءمرصصصع ءمدصمءآ]هاتك, هدد لثأ

 ةاتكدا هنن 1ةصتستس هلق ماد ةنالف : هعانع همر ةعاتمال 231

 . ممزصأ ورجعت 0666 مرصتمع نص مخرت .

 [.عو 15 200 تستوانعسسعمأا نذ ةممعاعت» , عاق سع

 نامول , نامون , ناو ةمزج1 06و 101م ع3 ككايح آنطق116[10-

 مدع 0720065 51 8 ىعاهت: ءالعو مع لماحعسأ مماصأ

 ةاع فصق1 غصن عم ءمرصتسع لعق اج معق هتتاماكل5 مدن" [ةجمامو16

 ضايق ه( درت 1عدودعاو هذ ماتتقدع هذ 7ه]1مداغ ؟محصمع» لع

 محمأ5 ةعمصط]هط]عو. (نعد طممأك لنت 5م[ 6قاعتسأم هذ 10 1هدع-

 نمر لع ءمدممعال هطتكق , دع ممعمصعما 0'هطلتصمتتتع عاد حقات

 173156 81:6٠
 17ه 000 ع[

 (ع ندع عدخغ لتتع 1'هيتنعاتت, كعوأ نتع 51 1م ةجتمعالع
 نيتعاوستس ا هت ةععماسو , عزل, مهع يعسستداع ر هج معدغ لتتم

 !كيز اي , هددت انعد نيل اي . 0م معبأ لتعم لع مقفصعر

 مماسس تيمسسع» 1!'ةدلاصتسماتمدد, لي 7 اي مدن !كيز ام
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 3ز ]هد ل16, ميركلا ابو ديزل اير 165 لعد امت» مز عد

 نادكع م20د0>عغ5 م31 ان 000 مجهتك 51 ]هر طع 6مغاع
 مدق اير 1ع ةوعمصل امج معمل مددت :هرتعالع نه 670.

 آ.ع م06 تبقاع هزوصتظع نن'مدح ه [ ه1[ 11106 ها 0' ءطصح

 مامر عع 12 مدمعتعنلع 1 , هنن لع (مدهصتصعا“ 1ع ممدت 0ع

 معجومصصع نيتنمح ةممعالع مدنع نص 1, ممهتك رمس'مم ضع 1011
 مهد 1ةتدنع همدعع هد مممطمع [ءعطمو 0ع ع3 لعاتج طط0إت 3.

 [دؤصم 1ع مدعصتعي» طغصتتممعاطع كدت عالق 601 , فلا تبقاع

 وأ 70101 فلآ اهتبقاع , ه1 16 مممدمدد ةكاتحع اه ةودكعدتعم-

 لس 5م مهمم»مأع هذ مال . 0 00و عم ]016-

 (ةرععردأ ةاتم]م0وعا“ لانع فلآ ءوأ مماتن اتلأ , 6 ناتع 0201

 هنا ه داش ذأ 16 كتملعماع لفف 8مم فطخم , انت, م

 همك 06 م6 ناقو , ل15عدأ لفك 100133 هس (0م 0ط61م-

 لم116 1ع ممطمع ةعاطق , 51 هدد 115011 مدل حتت [1عان 0 ا

 [ندصو 1ع ةءءمرد0 طغصصتقاتءطع, هلقم هو( "ةصءطم نك 0

 ةجتعع ةمد 20 ؟ءاتك بجتت وذ , وأ ![ثصمصعتهانك, © فلآ وأ

 تسع م0010 1011[ عدم ةفضص لع بت . ديف 01051

 ننس ورصص عنا هتعتت ةسهلطو دع هع ةععمسمل طغصضتما طع, أ

 08و هءاد, فلا ”عمص]د عع 11 نولام , © هوانف لل 11 1

 6211110711 116 1006 0 هلأ 01101 1 031 ]01116 0 66

 آيع مهمات ©1صا6/)0 هنو 007711701101 ةفم بجتتملا و6 35-

 ةزصمت16 هنت 007مءاا011] دانس :

 قرفربيغ ىم تاغتسملا ةلماعم لماعيف دنم بهذا ىدانب

 ىنعم ىلع ماللا في مآل ابو بعل ا مهصعب لوق كلذ موب
 مج راس

 كناوا !ذبف رضخأ بج اب
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 نو 602 أ

 11 ع5أ لقصف ]5 مهتم ع5 ءآطموع5 ينع 1ع بودكغم , 26عقا-

 ة-لتسف !هازءأ لمد هه ل0مامرع 1ه طمممتتخ, 12 معاع هد 1'ةلط-
 . ععمعم , ةمزا 06 عصتصغ , هع نحت زانكاتلع 1" عفا سكتماد وددت
 266 لهصق 16 7عرتو 602: ممهتقفر, مهن 12 مم6طد6 721501 , 51 0

124 

 ؟ةتمدصأ تقدعع لكحص همصز هددعاتك اصل 6غ ةححتسغ همرجتصتع ىم

 هد ام, هدد اتت ة3555ءاع لعو 116عد يتت 164 0ن6ةيصصتصعما عغ16
 هم6مزطعمسأ لكتصع مههصتغنع م6ءامعر هدد معانا ه1025 عد كهل
 ان12 بوونم . ()'ءوأ نع ننأ هرتتنت ع لمسصم 1" يعمر اع ةايتحتفسأ :

 امزمز ريب رغج ىمأو , مهتمع بيننا هنأ همت 00 امان امه 2

 ريتشا , نبع كءوأا كطل-هلسمه(هللعاط , لك لع [1همءطعطط, ونت
 ج صعاتمف 16 مانتاك 0ع عدمت عام

 17 هنو 4. :

 دز 12 لعرصتغمع اعاتسع لح مممأ, 1عاطتخع ينأ لعمل اصعب
 ةاتتاتاع لع 011'1/ ممدع[6ن10نع ل11 بو حنم ( كعوأ نع يتع ةث-

 عمتلع اهولتم ) , عوز ع]1عصحغممع نص مان هد ”عاتوصعاع هعآدتت-عت

 17ةرتو 5

 آنا( لع ةيبدحن تنوع 12 ةاتممعةواوت لح 4110118 انت
 لعمعمتا دع ةعماتحتع» ذ له طص لدن مممأ ةتتوتعا 11 ة'ةهغمعاع
 دمز1 ندع هع مما ةهزغ 1ع لععصتع» لكتصع م7070511:01 0116]0011-

 ران 4 ١
 ن6 ةلص , دصتصع لهصق 1'ءءعرصم]ع امزمز ريب رفح ىمأو ,

 هد ا0مانأ ج11[ هآط0وعر ءومرصنصتع لقطق عانت : !ىيمصصاو
 5 هيرع

 ارش طبات قو تا

ْ 115 006. 

 طوع 16 مممأ لكش 11 سخن عماعصلع 0 17 606 ننع
 ]هيلع لثأ ذعر هعقأ نتعر هأ عح ةاتمماة طلقت 1ع



 نإ
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 هدن 16 !مو0 لندت (ةيصتسع 1ع بوحنم , أ ١) ةدتطقأتأانهطأ انه
 لماطم هدتح1 0ع 1811/ 0ع ةبدنر, 1ع بوكنم نامل 211616 هن

 ممتص(ا 0ع 0عمءمتم مجؤءمدصمةىةدطآع , 11١ ؟هدتمسمت؛: 5

 همدوعرت عم 16 لهجوم هد 16 !مود"هر عا ةانطقاتخاتعا ف 1611 لع

 غبن 10 1هماع هصةلهعتع ذ 12 هزت عا1عر, هعدافحلتع انص از أ

 18 مزن عال ع نمتغ دس 07م0, أ انس ى قا ءالع نامأأ اتتت 6570

 17هرتو

 (نع 7عرتن هان 11 ١ ه صحح ءضولمص 06 1آةصعطمولتك ىم عا لع

 1[ةصمدعتهت4 لداق , هزوصتلقع ندع يددصل هد لتأ هجوع !'هكتحع

 06 12 مموصتؤمع مووودصع ىدبع اي هد هممعامست, هج لثأ
 لصق 1ع هده لع ءمرصمادتسأع ايديعأو , عد ءمصوعجدسأ 1

 ىر هان !دبعأو , هد 14 01031

 آمهرو 611.

 12و نعو ,ممم15 دعب ةرفو مون ؤ-لزع ءاه نذح دعب

 ثيناتلا , 1آطم-11016ع ممدع مودع  "غعأاع, .يدممغو ةت7هلن

 هدمرمسسع 1ع ق ىمصتسع لصق بيعت مما ةبلعق , 11 حنا

 ىمصقعح عع 04 1ع معداع لح طمصص لقصف ةوص ضافوتأغ, بأ
 م6 ءدلمع 1ع مخرت ذ هنعتسم ةتتاتع 1عاا ب

 17هرتو 9.

 آنع مخرت ماعدا ممحمتك لهصق 145 دمدمق لينا 2ع دع عن

 ممتصعماأا مماصأ مدن 1ع 8 مسوعا نتئاتعسمع لت ؟ةصحتستس , نان
 نسمع مصلت(ةممق : دف ننثلف 5ع همططمموعصأ 06 نانقانع

 1ءازرخعو هنن مممتسمز 2" ييلم .ةمزعسأ دمرسف مهم عوز 3* يلف
 مع معماعنصعمأا مملصأ انس 2"1م016 0'ةصصعتتمد , همدحتسع
 سمش دبع: ا نتأو مع [هدتصمعمسأ م88 انطع 10003111013 ,

 ور 6

 ©0112 هرصحت قرف .

 سه يوسع سس ا د يي

 . اح
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 آ؟لنرمو 615 هغ 614.

 د51 ةهتتدصتأ 12 لععمتغسع 1عاتسع ا مون 16 مخرتق

 11 ١ هدسع 1عغخع ؟هذطاع, نستعدععمسأع ةعغق 12 ؟هر: ءالع ةصولم-
 عاتعر هاج معاتأ 2115351 تان ]ملمع عاام 1« , مواتتاتات ([11© ,

 ردو 0عاأنع دات ]م1"عووزمصر 11 عدأع موادت" 16 طحمزمق 015

 لت ممم. ةظتسفأ هدد معاتن 1 0 يو 00 ايو ساي ام ١ قات

 1106 نأورم اب , روصنم اب ه1 ىيساي 58 11هنق هز 16 و هدام ىى

 ةمرصغ م16عمغ0لغ5د لخدس 1ةهتطقر ءمدمتتع لقت نيابي 6 قينرغ '

 نتعادعد ععدسمس متت عدم 061عملعما لع ءمرصمت»ءةدلتع 8
 1ع 1هزطآع لفصم 16 مخرت , هع ندع 0'هدتاععو معتم عا عه

 2 طعوصمطععمر هنت 7615 613, مغ 20 ه 14 177.

 1هرنو 5

 قسما لمدتغ مدع 1عز اكطسص-121ةع, عيز 1ع هف1غطنع ععوصمل

 / 122111612 هماحتطتت 30115 1ع همدد 0 ةيوبيس فانوتممآ]» , أ تت

 ةةممعا1مأأ ل7702, لااك 0 011ه, لثآك 0ع 107107“.

 لع ةلق هممتع» 101 66 ننع لت[ انتت همدصطم ع1 86 اتت , أ

 نت لعالم طعوتتعماتز» 0ع زواتتع ةاتع ه6 قعاتتع 7615 :

 نأ رثكالا وهو اهدحا نابهذم ىدانملا مخرت ىف برعلا

 لبق هيلع ناك امم ءىش نع قب ام ريغي الف نوذحملا ىوني

 مان مسأ مناك قب ان اليَضَنَم كونا ىؤني اللا ”قاثلاو اذا

 / هريغو مضلا ىلع ءانبلا ىم ّطعيو ةغيصلا كلت ىلع عوضوم

 بنها كلا قع لاقيه: ىلع غد نكي زل 'اول مق طن ' م
 ثا ايو فعج ايو راح اي رطُمِقو رفعجو ثراح وحن ىف لوالا

 ظمسق ايو فعج ايو. رامااب ناثلا .بهذتملا لمورطتما
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 هلاح نع ىقب ام ريغت الف ومت اي دومت ىف لوالا ىلع لوقتف
 0 نسق اي ىناقلا ىلعو

 انو 616 3 618+
 12عو لعاتج 102ج635 211011565 11, 1 مرمعصت ف 61
 ماسك تقاامع. آد مهتفمد مماتن» 1هومعالع , 1 هد 200م6

: 5 54 

 ةععمب0 ةزتوؤؤطصعر, هرج 0316 ىمت جان ]1عاد 06 دوسع , ©0651 0326

 نمل صخب ه ممتصغ لع مممأ ةتختطع 0ع.12 ؟محصع لح كف كنف

 نيتمسصل 1'ةسدلممعتع هن ليو انمع د 5610-

 طاقط1ع 0 وع7016 ولذأ محمدن 1ع ماستعا لع 0 06 8

 مرصع للا هدد ءطفصوع 1ع و عم 5 61 12 0 0

 16و70, © 1' ند 03[ 3776© 16 161110111 لأ 6[ 53125 0111و ىلدأ

 1710و عم دمه 6هجونت»نمت1+ هتمطع, 2* 60. 1. 1, م. 106 أ 107

 11عمق 19.

 آد ؟هتكمد ممتن 1همع]1ع 11 ؟هددغ ةاتتحتع 1ع ممعطمتعت" ة)5-

 اندصع لوصو ةملسم , موا يدنعت 16 8 ةملتوبدع ءالععاتت -

 رمعمأ 16 ؟ةصتصتم , ءأ نات مع ممانت"011 مملصأ "600220111

 16 ععمسع, ه1 1خهص لتكمل ملسم أي . 11 ماعد هوا مدق لع ممتع

 كن ةنيلشك“ هان 1ع 8 وتمتع 22م7016 ةاتعانتع 3116-

 رجاتمرد لهصم 16 ةعمق , أ لياتنماح 162011201[: [01) 01315 2011:
 2 هو "كا 7

 سس همدم لئطمدصصمع, ة0زا يتمم ل356 ملسم اي 01 ملسُم اي.

 اكل فانللا نت ل ْ

 . آن ءوعصماع لمدصغع مدع آطص-لاد1 عع لهذا ةاخع ىصسقفاتااتك

 ةهلطقز : ىقغلأ اههيأ نوجرا ,  نووا-ة ل11 , . 0804702 611 70و

 111 تاناك [ارمالاتتاع ( ملل“ هتنعوأ |7206 ل.
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 آبو 10ءهتاتمم لفوتوسغع ةمدتك 1ع طمصص 0ع صاصتخا ,هاتعان

 هملتصدتمعسسعمأ ةهمعغو 16و مممصمصمف 0ع 12 ممعصتغمع مع
 ةمزحتتع, ءأ 1ةتئعصعاأا ةزناتغد هعاتح 0ع 12 ةةعمص0ع.

 (0نم0 لهص5 1ع صاصتخا ند صرت هذ اهيا كلل اههقنيا , 1

 صوصخ 061 عدخ 100 1ة:0آ16 هسسءع 1 0 مضلا ىلع ديئلجم

 طمس لع اغير 11 لمزأ ةادنع رصتم ذ 1'ةععمدفدتتكل

 17و10 هع نع لتأ ذ ةايزغا نص طقطتلع همصفصم ءدأهأ اننا :

 رهاظلا ىضتقم الخ ىلع جمخيف مالكلا ىف عسوتي ام اًريثك

 عادفولم ابار جدرب نسيحأ وحن ربشل مفرش اال 1

 نصيرتي تاقلطملاو ندالوا نعشري ثادلاولاو وحن بلظلا 230200
 1 و ظفلب لمعتسي ربخ هنال صاصتخالا كلذ ىمو

 موقلا اهيا اذك لعفن نحو ٌةباصعلا اهبتّيا انل رفغا مهلا

 مالكلا ىم عونلا 0 داري لالا اهيا ١ذك لعفا اناو

 0 نيب ىم نيصصختم انل رفغا مهللا ىنعم ىلع صاصتخالا

 انأو ماوقالا نيب ىم نيصوصخم !ذك لعفن سحنو بداصعلا

 2 بوصنم ةقيقملل ىف وهو لاجرلا نيب ىم اصوصخم !ذك لعفا

 يبعلا عقيو بارما لصي ديقمربغ رابصلا زل بأ
 ع ٌبرعلا نحن وجت ماللاو فلالاب اضرعمو ايهياو اهيا ظفلب

 ءايجنالا رشاعم نوح امهب .قرعملا ىلا افاضمو فيضلا نينا

 كيس كاوا

 ققءاطسمانست لق ظفلب ذلا مضلا لع اينبم صتنلا عقُي دل

 نذل بجاو لعف هبصانو بوصنف اهريغ امو اهتياو اهيا
 لش هنا هريدفت ٠ (زعاتنع 0طوعاتت هاتماد وأ 101[

 1١ (هتوعم , 0'هرعند هعامهر هع نع لاقت 0 لوط طق 67071170176 017016

 2' نثللا. هده. ]1 , مقعي.



 وا 1.4 111الالخ 155 ٠

 17هنو 024 ع 5.

 طور اذ, نتن عدا 16216 همر»ما07 74 6»07ع1 هب لوعفملا لدن ؟ععطع

 بسنأا , 11 19116 ©02662016 هراتغسا بجي لعف رامضأب بِصنلا

 [” 0001 ع0:17/ "001 مهن" انت 0072© 1100055017" 07716181 30185-61116110.

 [.'هساعسم» عم لتعم يدع 165 مممام كايأ , كايأ , هع. يتقصلا
 115 طع دمردغ مماسأ ةاتتحتا5 لئدص ت31 2201 01 1عانت" 5016 )0101

 مهرخ نصف همصز ههعانمد , همصصتغ لدصم 1'ءءعدحرو]ء رشلاو كايأ ,
 ةمدنأ طما5 هذ 1'ةعودمدتتك, هد ؟؟ةراح لكس مءعنطع ةهصا6قعملعصأ

 نتن ءعمعملمستخ دع لمدغزدسحمتم ثانع ةثدمدعغ آم 0غولع 0لهه-

 126 101 5 ةرم]م]361011[10 ة1ن3 2610270165 51111735, مشا نم كايا 1

 رول ىم مكايا , ©

 11دتد هذ, هددت ائعتد 06 ايار هد ةمصرم10زع نص ه1 800

 ممن هيتس عر 5011 12 معتووصصع 0 01 101: 0076556 ]4 م0-
 701 بطظاخملا , ةمزأ 1 هلموو 0011 01 آةدسآأأع أ 4 00707117

 ةنم ردخما , هدد معاتك, ة مد ءطماتع ةرحمص عع 1ع 7 عطع نبتت ع7[

 لخص[ غءعؤلعمت, هدح مع مدق 1ةثصمصدععت". ةتسقفأ 1هد معاتن لتتع

 كتم لا هت ةزسزت] عمم عطر كسر 006706 اه 161: ةهغ لع

 1061106 كسالا رذحأ , ناد ةزطتم1 62621 لا 0170110

 90706 هلت 1 |

 (رعالع ؟معداأغ لن ةصمصعع» 1ع ىمععطع هعووع ءعمعجلمسصأ

 فعلا عم , مدع هععدصإم1ع, 51 1'هد كذا : قال لا 5 را

 لءم7اع اه اقاعر, 61 ( م6205 00706 لب ] 66 ةناتتتخ: كأن ةتتكقأ
 راركتلا عم, ىرصتسع لقص 1!'ءءعوصما ع لمدصصم مدت اكطصللل 216 ,

 © لصق هءااتت-ه, دسالا دكسالا ( 9079 ) 01 1101, 11

 (زم معتغ هطوعت عع يدنع هع5د ءآلتموعو ىمصأ انصع ةانثأع
 همها عالم لع 1[ "عوووممعمأا يتمرد محعأ هذ ةتتعرضاتن" ننعأ-

 نمننس لع 5 نط مزومع» لكحص لمصعع» ةطحصحتم ءاقلأ.
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 ا 17 عنو

 [ةتتمانت اقنع مت 0' هوس و عرمدسس ةتهت دق نيتت مع
 مدع عصغ , لهصق 16 هده لمصغ 11 ةةعتغ, 0ع دلع دقدعع لع

 ىايا م( هايأ , همدصصصع هد كثأ كايأ .

 11تق 627. 1

 ؟لهذعن 15 04قصتاتمد لع هع ينص صاعص4 مدع ءآرغأ ؛

 رعاشلا لوقك ٌكمحيرما موزلب بطاختلا رما ءارغالا

 حالس ريغب ءاجكهلا ىلا عاسك هل اخاال ىم نأ كاخا كاخأ

 كاخا مزلا ىأ
 آلورو

 (0نهصل 165 مممأ5 كيور ك هلب م6عتودعدأ 1'ةععتقداتك, لف
 هرجأ 18 هلع لح 7ععطعز ممهتف 1هويتتلم "نوتمدعمأ 1ع عفن

 مئانك , 115 مرج ههدق10665 همحصتصصع هممدقق ١1

 17ةهرتو 9.

 آدعو م00 065 نمو لاعفالا ءامسأ يعرجعوعمخ آه مرصع

 صال سعمعع ععوسمس 1 عدلع ينبع 16و ءعطعو ننام 6م16ةعدح
 [مدغ, ممهتك لك له وصخ امدنزهددع م5660 16511265 ةاتن'

 1اعوومدعام لك يعمعوعمأ اعد ةصكلسعدعع 7ةمطولع

 1و 054 ع

 هزمت هع ييثوص عماعمل مدع آه 06ممرصتسة هدد 06 تاوصأ :

 اهرب اءافتكالا ى لاعفالا ءآمسأ تببشا ظافلا تاوصالا ءامسأ
 تاوننلصالا ضنغي اةاياكلل ىلع وا لقعي ال ام باطخل قا ةّلااك

 لامم ءامو بارغلا ٍقافك ىناثلاو ءاعدلا اًمإو رجزلا ام لوالف

 . حلا فيسلا عقول بنو ةراجلا عقول قطو ةيبظلا

1 ٠. 
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 17و 67

 11 هسا ل'هطم»ل هطوعتح عع, ممتنع 1ةصخعا1] 1 ونعمعع 06 هع
 7 رجس 2 رجب . 05

 عدو , 1* ندع اينأ , مواد ايقل , وأ انتحل 147711 7611

 001م1 لاح 16 لعفي , م01 نبتت ”ةاتك لذتف 6 عراضملا ,

 ءكمدصتصعم لعفأ 7عدغ لتعع 117م4 رمالا : 2" ندع اطرش
 3 هيرع 2

 ايلان اما هدأ .موهن امال ايلات اطرش , عوف -ل16, ه6 م”0مد-

 511101 011011101116آ1© نعتذمت1 هرج 5 أم م0716 امأو 3 1 ةدععاات-

 دام لعد هدطعد مههتعت1 عد لع 1ج ممغصع ءهاغومدتعز 3" بسع .
 1ةمدتكأعر, ممدتت" "عععممز 12 1هرممع 010طهه7, 011

 620117116 7* ال16 70101816 , ان 0051", بلط اذ , موت“ ءععمصم]عر نص

 01:01عر انط 70عانر, 112 0

 1 تو

 (م معدغ ةمعمتتع امتع نقدعع 0ع 1'دمتقأع 0770م" هنأت]
 هن ع 1 7

 دتكوم , 025 165 م7070511015 177011:65]/0 اهبثم عدت ةحماح-

 هعدأ دمع 056]0 ][انا7 البقتسم , © دوا[ م13ع6ع5 5015 1'[-
 لاانع166 ل'ال71 3073116111 مسق ىف.

 دنع 16و كسعمصفأوصععو م6ء6غ0ءعمحصصعدا تم056653 لينت
 ةتجام1تسعمأ عقم مسهل عدد عدخغ 1[ عممرمامأ لع 1'ةمرممأع ةصعتوتواتع ,
 عا ةمرتماع وأ ةحعمتع ينعأ ينعآمتك , ممهتف "هت" عمصعاتأ , عمم

 ردامو م لقصف 0'جتاععو هده ندع مماع ةتتكعاتت" ا1ط010016. 28و
 عج

 ام ىعب 11 جنن ماعد لدعم قدبازلا ام , مدحصمع تتفق هعغ يعطل
 5 تدمر هم 2-2 1 :

 716: ثراو كندمحت ام هب اليلق . ]3 131502 مماتت' 18-

 ندعالع هعاو عدا مععمتق , ءعدأ ندع هعالع مهنا ءاد1ع 11 عم طمع
 هزهدننع ذ 1" ةللسمهتتمم نصع هعنامتسع ةصعسضوتع , هه! هوانع ذ
 هءالع ىدن تموت غعرمزغ 0ع1' ةمحرم] هز لكدصع !هدعمحسلع لع عمم عدت.

 17 نو 0
4 

 ]رع ميمدمتت 5 لصق ةلكشأ , دع ةمممدع ذ لعفلا زر هتك
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 11 ١ ه ءالتمووع 0ع ا'هسافءغلءنأ لات هممت[ 0 هتاتاعمتا1]0

 فاضملا , نورت 16 ةعمق هوز 606 مصصصعد( لعفلا اولا لكشا .

 ورع ىبل رمضم, 1 سن ههاعصلتع 16 ملوح هزح معمل تمم

 لهصم 1ع معمطعر ع( ءمصقتقأؤسأ عد اتسع 1عااتع لنت65ععصأم
 همرصتمع لهصق العفي , اولعفت ء[ ىلعفت . آتنا عءاتت ةاد لتقوم
 سناج امم , 7عدغ لدتع, مدن" اه .تمزنءااع هجهاموانع ل تءاله 79

! 0 0110011 
 1١و 641 ذ 4

 آه ءمصقاتستعاتمسد لحد 2عركك 6 2 عوؤ انس معات عتتطنا85866.
 الرع مرمطمتتح ةكاتنع لهصم هلعجأ ةع ؟ةردردوع ذ فلالا, ءغ [ةنقف
 هنم , 11 56 2مم0116 غ لعفلا : نمت ذل اعفارر كءوأ اننح لاحح نانت

 نه

 2 مدان ةم16ء6ملعمأ 1ع مئمرتمدد ٠ 0ع هنم . ]نه ءمطقأتاتع-

 تمد مهاسع]]و ةبتنمتا ثا: لعفلا رخآ ىف ىذلا فلالا لعجلا
06 

 10 دو ريمضلا واو ريغ اعفار لعفلا ناك اذأ ءأي

 متت طعم .ءمدصم»”عملتع هعو لعصتعت5 طممأاق , دل 1ةنتغ 5
 رهممعاع, 1* نيتعر, لهصق 16 ةزتواؤطمع 06و ععدسمتمة تت

 ةيتوطعو, 16 7ءعمطع ممعتغ مرح هوء»1, لعاقلا حتت همدمتسمأتك

 هد ةمرنأع لنع 1 ةوهعدأ هوا عوفرم , 7001 011 1071111011/ ]03 1

 مععطءأ زر 25 نبع 1645 مممصمدسك "عمكعتصن5 لفصق 16و موت
 ةمدهتعو ل مععطع !هدخغ 12 [مصعاتمد» 0'هوعصغر أ نتع مهن

 مصفف يدعمأ 115 دهدغ عوفرم, هغ 1ع ؟ءدتطع ءوأ مدن "ةجممتخأ
 نع عفار . آب ةتتاعاتت ؟؟عاتخ لمصع لتتع : 000710 16 م0110171"1 7671-

 1/6716 لمع آه نمنع, هأ 7001 ممت“ اتق هته 110111111011 © 08

 0 هووتتك, 0*7 مماتاغ اه و (لت ماهتاءأ, 007716 هناك نولعغي )و

 ه1 16 ى ( 06 اه 56007106 معك01116 لتس دآ1اوا7©111“ 4711111171, ©011116
 م دو م

 005 نيلعفت ). 1م ءراد 0ع 15 "واع لممصغف 1, ىعسي
 اني يس ع لا ع

 ومتعب ذل 1'هه3516 دعوت 0116, نيعسي .

 تن 16 مرمدممد ممعت هدن طمطتت08101 موزع 16 ؟ععطق دا لع
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 نار ن س م نري ن س

 ور ©0200 1325 نوعسي , هان 1ع ىر ءمصحت7© 0325 نيعستر

 11 سس هدجمتسمعت» هدأ -ذعاقتا 10117, كعواف-لتعع 12 لع
 متفرتع مهلنعولع, عا لمصصعت“ مماحت' 70:عأ1ع هج و انت 0/1077710 ,

 لا راما ع 2-0-9

 ©0112 نوعسي , عأ 311 ى ان 116570, 0 نيعست .
2 

 آدوصق 16« بعت 643, ىغق معانا للتخع عيت .

 ؟1؟ةهمو 645 ذ 9.

 11 و'ةوتغ 10 0ع لعدح هوه 016 عصق.: 1" 11 ةتتتاتع (انعأ-
 يدعامتك يتع 1ع ن ءه7هعاف”ىاة016 لن 1006 076701036 14061
 ةفينشل ىيكوتلا نون , ل35م301[ 1هدغ هذ اةتغر مهتتعع ضنك

 ععرمزأ داتتاتت 0دسع 1عغ6"ع لز ىمغع, تأ ناتكوم هع مماتت'0أأ
 16 مممصمصععرخ يد'عص ات لمصصقسا انصع 770ائعا1ع ةءءم0عم-
 اءالعر هع ين عون للطعءاعمم عد 1 ة 53 ههاطتتع. (رمدصتمع

 9م ن م هن ع

 لكمصع هرج طع معاتك م85 لتتع ليشريل1 د نورغي ال ©[ نيمري لل

 ىارلا , هز لت, عد "عاتةصعطقمأ 164 ن ةصعقعتوانعر ورنغي ال

 لجرلا ه6 ىارلا ىري الز ء6 نع نتن 1دتغ ءمددصمألاع 10أ 6

 1'جمرتمؤو عدا م6 ءال1عمصصعما ةصعموت ومع , عدا يدع ال ةامصخ ماتق

 لدصق 14 دعصق مهطتطتاك, هز ]'هد صفع لقمتا م35 153864 لت
 ممم0ع ندعو يدع , 11 10مل عدد1 زب عن 1ع 72006 607011071-

 007 مزج , 6غ لثدع لجرلا رغي ال 6 ىارلا 2 3

 د* اخص هدك 0ع مهتتقع, 51 14 ن ةصعنوتودع 16عع» وأ 016-

 6606 لخحص رهتطمر, هدم اتم ماتسمع 1ع ن عغ هدد آنت ةانطقاتااتع

 تس 11/ متنعوعءعمأ رز 51 ءوغ م6 ءغ06 لخحص لم هدح لاذ
 !موه, هرم ؟عاتهصعطع 1ع ن عا هد [ثاةطاتخ 16 و 01116 ى نتت

 ةتمزأ 616 هايم. ةتوعأ هات انعت 06 يخف هم .ةءرخ

 اكسب ءأ هت اعد 0ع نلعفت دل 6 نيستا ال, هدد 6ع

 ارلعلتا كل لوقت دل .

 ظ
 ظ
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 17 ةهرتو 50.

 آعو صمصصق لت جعصأا 065 مدتااعناعت , فرصح , هات 115 1عاتن"
 معووعصط]ءجخغر ةاتتحتدسأ ليتتلك دوغ 517615 0 065 همك هدت صح

 ممن رز

 /تمصف عوتصتسءهلع5, برعم , هن بتلك دل دوصا 3

 هانز ءأف , أ ةمصغ موت' ههصقفودعسأ ة:006اهمطأعق , ىنبم : 1

 0116 06و 26865 , لعف , هت 115 آ1عاتت“ معوووصتطآةصخغ ب ةانت-

 هصغ يتلك ةوصغ نيصنخم, 2عواف-لتصع 31 11
 1 فرص , 011 115 3 7/0501 فرصخم ريغ . !1011. جاتأنعانت“

 لغطصتغ 1ع فقيص عد لتودصا ننع هوما 1001107
 مهمات, 20ل0ت0د يبت 106غ مصصمتتعع ندع 1ع صمصص ها لع

 11 ههلنغومرتع ممددتصغع نكما مسأ . هس دع !ةتسع نهم

 مععملسعر ز' ةممعاتع»دت 00ءاندمتدما ممم نع بدع ]عد عنذسمت
 رحمت عاف . همدد7ع2[ فرص , ا )6 17201183 فرصنتم مسأ

 موت 72072 5077115 0 آه 0011071501: م0716]07 , نان ريغ مومسا
 نرصخم م01: 710177 0111 1١ هل61»7 م0111 16 0001 هاك011 7

 5 17هرو 659.

 طور نالعف !كسفاز 11 هس ةصاعصل»ع امد العدس اءان»عد نأ

 هرو1005 ةحتع "ة03عوه]1 63. طبع طمصممأ مس , 766 هع لتت 16 ةاتثأ

 ؟منأ ؟مهعاتمتت 0ع نن7]017/10017 ةغص , لا1 17206 فصو .

 17 عنو

 آب ةتتا عانت“ للخ قيشفا فصو ممان» ”عوانتعاسل»ع 15 "نعام

 جنح ممماك 06 12 ؟ممدع ٌلعفأ , نلاتت ةمحأ 00 01 5 011011160

 15 06 امج" دماتتع, كأن طع ةماهأ ]7هق 05 اجمدحق اعآك سنع ف ذرأ

 انت, يت'مد ةصصامتع ينعاودعأمتك ممغامجط مس عصسعتأ
 ىسسصتصع يتملتظ ءداتكت.
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115 6545656. 

 آب ججاعت عجن لثعع يبدع يتمم نص همد»ع 0ع 12 10دع

 لعفاأ هوز مما مزت مث 2ءم20عم1ع]1 عممعمت مدصصصع ه0) عءاتك, هد
 رت مماسأ معمل نذ هعنلع كنعمدمأةصعع , أ 11 قاع 501215 0

 10 00ء[1701501 707/071 فرصخم : ءأ لنتع , 161100[ ا02 عاهأ ,

 يحمس نص 20 ءءانك لع 12 ممغصع ؟هرحصمع هوان يصمم هعمل

 للعم ء] 1 عممعمأغ ءمدصصمع ممدم , 11 «مصاتساتع , محمل و6 ع[

 ضعممفأفسعع, 4 726 م0111 007161176 آه 00ا171 015011 م7116

 نرصنم ريغ . 1117 3 065 22015 0 13 1مرتتمع لعفأ نت 06 1عانت'

 مهام هرج 0ع 12 ءهكغعمرتع ع5 دمددق , اعأك تع لد :

 قيما 6 قيس هعو 20203 5021 ع6غ06216مصعما فرصتم :

 [هدتفع[مزك , 117 2 065 قعدطعو نحت 1ع5 مدح م" عدصعاتأ , هذ ءقتتقع

 لع ]عدم !محصصع, لهصق 12 221680716 065 طمد05 فرصنم ريغ .

 17 هنو 7

 آرع 201 ل لع عوأغ تمآ1 136 ةتطقأ مدت" نتن 201010121366 ان :

 ىك كلدو فصولاو لدعلا عامتجا نرصلا نم عّنمي امم
 لباقملا ع ىناثلاو ددعلا ىف لودعملا اهدحا نيعضوم

 ىنعملا رييغت نودب ظفللا رييغت لدعلاب دارملاو نيرخال

 تناك ناو اهننال راحأمو بارشو بورص وحن نرص كلذلو

 تلقتنا اهنال ةلودعم ريغ ىهف لعاف ىم ةلوُص تافص

 ريثكتلاو ةغلابملا ىنعم ىلا ليوحتلاب

 1و5 6058. ظ

 آدع 2204 نزو , © ءوانف-لز>6 ثتالثو ٍىنثم دلو ام , عوأ ةم-

 ءكهداتل, ها اهبك , هوواف-لتمع اهيلقم , هوا ةممصعتوانك.

: 11 
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 17و 0. :

 [كطص- ]216 جبتنمتا رمان لت"ع وذ , نتن ةتتتمزا م16 ةذصع
 ءطموتتك. 511 ه لتغ اذ , هعدأ ءمدصصصع 60711771611 017

 0” ال11 0076 7-50115 هدر هب لوعفم , 0071 16 565 654
 4 راي ماو

 هدم 16 مم“ 1ص 0# رج 0111 21611[ 11 هي هرسغي .

 1و

 [ةساعاتت“ 7عانأ لتنع ندع 16 مممأ ليوأرس , 00 لت
 همرصطع ةزصعن] ذعر“, هنأ [هانز وانتو "6ماتأف فرصنم ريغ,
 ' وتنوع ين] معووعسمطاع تتح ماسسعاو 0ع 15 !00دع ليعاغم .
 (©0نعاوبسعو عدمت هت عمك 50د لخص هتك همصاتنةتنع , أ "6-
 عملعمغ ليوارس ءمدحصصع 1ع ماتتتعأا 0ع لاورس هدد ةلاورس

 6 )6 معصقع نيتتاك هدأ 5

 17عرق 0.

 (نع عر ممانك عمك ءعاعمع تع 5 عتع] ندعف ممحق لع ]12 ءةع
 ا6ومرتع لع ءعدعح لمحت 11 جتعصتغ ل' غاسع مهعاغ, دمددخغ عممم]0] 6

 ءمدمطمع 720725 م7075, 1153 [عدجعاتتنعما فرصنتم ريغ .

 17 نرتو 5. 1

 آم منواع لمدصغع زعاز و ةنعصل مممددع هتع طمتطق نات هنأ

 12 1عمصتصمتكمر» !ةصصتصتصع هك, سم1 ولت لق 06هزودعصأ مذ

 طمس ع5 ءا همص ع5 !؟عمخسصعق , مرصصمع 07-2 ةكرد دم.

 اذن راعلا , دن «56 مهاد ىراعلا , هد صاعد 165 همدق

 . ؟ةسصتصتسم 0111 71011 م0111 8 [عرصتسمتفماد ل . آان أعان

 موق اتم ف ممممد 0' عدصع» لقصف 1ع لغامتل لعم ةمصلت ةمصق
 1مممدغعد خذ 1'ةمم1 1 ةنمص لع هعالع منعاعز 11 5 عدوا طوصصم

 ذ ]عد ةصلتوتتع» مدرع 1عو يعصصمماعد نتتل 2 ءطمتكاك.

 17 نو 0

 آبعو 015 ةأرمأ مسأ ةمرحأ اند لاح لمد 1'ةصاقء6ملعدأ وأ

 دايز : كودأ ءمرصتمسع ق1 1'دماعتات» هثغ لتأر ةأرما مسن وشو .
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 17 ننو 7

 [كطص-اادلعع هحوصغ مدام , لهصو 1ع 7عنو م56 ءغلعصأ, 5
 ممدود م1:0م1:ع5 تان نرعو 0'هعوتسع ةتوطعر انت, 5
 ماس عمحعما هذ عد ممقلعد , هد 66 ةطقاتتلع, مه" انتقع

 دمرتنع 0' ءجاعصقتمد ةطاسقلحع, طخفصفم 01165 هذ عم 1عطمطم 65 ر
 موماع لصق هعاست-ع1 065 ممدمق مم مدعو 111163, 20 ةطخ
 ممتصتأ آه طصملع ممدع غم مدات ندع لس ععممع [ةنصتستس , © امنا
 00710176 ه0 , 111 71011 م0171 001717116114 مانت“ 6176 5

 0 065 01705 لس دهدمع دهمقعانلا : كعوأ نع بدع خماهصتلعامخ 3
 10015 ةمجمو قبس اريكذت مداعلا .

 17و 068.

 طمس ننع 12 "نوأع يمصسصغع مهن نع عر هتك 502 2م-
 مانعونمد, 11 طع هدتكلتأ م05 نيبتع 14 تمهد 101 5011 ©617071-

 967“ 707“ 5072 0710176 7176711076 , عضولا يدلل 11 [دتغ همعمع

 ندع, لهصق ]12 اةصعمع ن اةمعألع 11 ةممدماتعصسأر ذل 5016 ماك

 رمت 017 عمد عم 701 م06 فيرعتلا ىمع , © ممد 3م 61-

 1هاتك, ءأ يحتل هنأ ماسك لع اممزك 1عااتنعق. []0ر ع2 ذه هع ةانز ءأ
 هدم لا ماموأع نهتم. 07006, موه. 2920 ك 8.

 11و 69.

 قت دجهدطتع لعق دممددو 710 م17عو نيرصغم ريغ , هدد مح ماع

 ءعاتح لمصغ 12 !مصصع عا لع ند طهاتت"ع مدقد عع هتتحج ةعانل

 يورط قر همرتت06 ب هش معدمستأ لع 12 !مرمع لعف , 12 تع]116 عوأ

 مرمزمتنع هم عمطع انتلتاطرعع مدقدتلب ءأا هتموت ءعمح لمصخام ؟هدحصع
 ءوأ [[ بدعدتع لهطق 1و 6 «( »هركع لهصق 165 ممدقق. ةتصقت

 نص سمدس مرهمرع لع ]د !هرصصع لعفأ ةءزن0مزإ نيصنتم ريغ, م01

 هع ندع هءاع ![هركحمع , يسمتعد' ءا1ع دع تعمعمداع سبسعا تع[0زو
 م 0

 لد 165 ممدصف همدحتصع عيضصأ , زن هوا وع, ةصلتك ين'عااع 0 0

 ءوا مرصعصتتصع لفطق 16و ؟عمطعق.
1 
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 ' ]رهو ج05 بلاغ وا ٌلعفلا صخب نزو وذ هأدطأ انا

 ءمصقاست عاتمدد معد انو116عر 11 عدغ طمص لع انهصقعتتتع 1'ةصقع
 1156 ل لمصصحدع انص هممت عاد 2[ اق :

 0 لغفلاب صخيو نزو وذ مع 0 نوذحل تعن نزو 1

 ىم وهو صخب ىلع فطعلاب ضوفخم بلاغو نزول ةغصلا عضوم

 رخآلا ىنعمب اهدحا نوكل لعفلا ىلع مسالا فطع باب

 هيف بلاغ وا لعفلاب صاخ نزو وذ ريدقتلاو

 آ/عرو 670.

 11 دي لعد ممدصق ممممعد ةيتهصأ آانصع 0مم ؟هرمعق

 ل لعق نان ىلعف , همصج06 5001 ىقلع و 20 ىهزع ,

.606 
 1عرتو 071. -

 ىلا 8

 ]ورح حيكوتلا لعف 1'ةرتاعت» داعم( 1عو مممأق لع
 ا .

 [هرترمع لعف نتا ةمردغ ع0 ]م10إ65 همدصتططع 0771175
 اوعي روم

 دكوم 06 11066 06 1هاهاثاغ, اهآد ناتع 5م مض؟ , عقك , ع.

 117 ه لوصو ه6 مدماأ5 لصع 041م0: 0ع 15 [همع ده

 ةنخعالع, هدنع ة15 ةمدا هما 69 عا 1ع ماسععاق
 رمم نم رم6 < رماه

 ءاعج , ءاعتك , هنع., (ةدحتستس5 6 عجبا عتكأ , 0.
 مم ع

 عج انعمأ لمصدع اتعت لع تأ واع , ©[ حتطق] 063 جات1765. 2من
 مسمر

 لعتك 0 11 هدأ ةجاعملتنع 1من موردق 010 06 12 1مهرحصع
 وم و رم ر

 لعف , 5 نلتتع 50216 رمع , رفز , أع. 810117326 9 عقل ١

 رحمت عمق , هعانع 1هدصمع م'عدأ نحئتسع 21غ ةهتمد لع 50'1-

 ]6ءاتا بونطولن لعاف : زل رى ه لمدع عمعمع 1 هع قاوم
 ةممعا 0 لدع. (غ
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 17هرتو 9.
 م 5 م ام

 طونع نصع ةصمصصملتع هنغ-ة-ادتا ةم6هملع , 1ع مما رك

 70(, 0عرزعد6 فرصنم ريغ نيدصل هدد 1!'ةصمآامتع لحصق نص

 ةعال5 0416777114 فرعم ( 0 ءوا هع ندع ةاودتطع ىييعتلا )
 ١ مي 7-7 مب

 همدصصع 1هدتدوننمد ل116, رك ةعمكل موي ءاجع : 06 2201 162-

 . 1عمصصع 2105 اتصع 041م0 لع لع د مرصع همهطتتعالع

 مهتنعع يت'مد "عاممصعاطع 1[همتعاع لغغءعصتسماتا

 17هرعو 075 هأ 4

 ]ع5 ممددق م:هزدرنعو لع ؟عيصصصعو لع 12 ؟مدنممع لاعق,

 600000 شاقر ١ ماج , ءعاع., ةمصأ عفص مهل عصصعما ءمصقت-

 لفرنو همدحصصع صلف ءاتسمطاءو ب ممهتك 1عو ةعوطعو لع '1ةصتسم

 1عو 16ءاتسعماأ أ 1عو ممصععمأ م2101 145 20205 فرصغخم ريغ.

 لبعو ممصصو5 ناتأ, غ مةهتكم» 0ع ]اعد نييملتأغ لع مممحق
 ممدخعو , أ مهن" همة نعت 0616777111105, ةفرعم , 501

 فقفرصنم ريغ , 76067101 نرصفم , 51 هر 1645 ةمحم101
 . 5 . . 0 0 "1 م

 ءمرصصتصصع ممددق 1س066عممصتسغو. قلصت 1خهد لتتم ةط بر و
 َّ ” - . 9 .٠

 مهربأ بر , رفز بر , ©( هتصقا 063 ةسانعق. (نعاه طع 5'ةم-
321 

 مان مماسأ ةانع ممدم5 نتن , 1206معصلهصحست عت 0ع 0

 1066 0ع 0016711107 فيرعت , هممت" عحصعطلا غ 128 هه16-
 80116 065 فرصنم ريغ .

 17 ءرنو

 آيهمغعدع زصلتئمع 1عل لعتع ءكفتنقعم نت معصم عأ أ عدغ 0ع

 ةةءورتاعر» لعد "مواعد هملتصمتسعد , ءا لع !هتيعع رمدقدعت» 16و
 :١ صمصتق نان 1 هل»1ااعالا لسع اه 00 ءااج تعم 17717075116 ر

 نرصنم ريغ , 1005 13 6[0عمز6 0ع هعاتخ 01 0111//0076 0

 00617101501 707/0116 فرصغخم , أن 106 06750. (063 ©ةلتقعق ةماحأ
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 ام 700055114 ةرورضلا ءأ 11107701 بسانتلا . 5نتحهسصخ [آ؟طط-
 11216, 1ع5 لعتح ععصتععو ل'ةصمسخملتع هن لع !ة[ءعدعع ةوصخ
 ةوملعممعسا معكمتك عد ههق لع ممءعووزاغز ممهتف نص عتذسل
 رمدصطر»ء لع عيتوسمسم هتيتعمسم 0ع معمم عا عصأ مهق ع "عطلت ,
 هرج 66 235, نرصنم ريغ , 165 مممق نت 06 ]عانت طقاتت# 5021
 نقرصنم : عموم لدصأ 1645 م0813 ةتفطعو هدأ ةواتتتعدأ 5

 هءاذع اتطو16. (0نهصخغ ْذ 12 ةععمصلع ههتنكع نيدت 31103156

 ا[ نعممع لمصغ 11 هديت, [ةممتع, كلع مع 53م1 , 6

 همآقك , ([ا1'ةهحتح 20205 16 12 6[02ع0716 065 نرصنم ريغ , لاتحاد

 0ةءاتسع همدصصع هلك ةامزعصأا لع ]عانس مهاتتتع فرصخم. 2
 1077110716 بسانت , 0ع نت ء5أ 106 ل1116عدخأ 06 سايق هت2010-

 واع, 11 1هحتخ عماعم لع 1'ةددتسمتل هتمد نادم 1دتأ لح دمحم صنت

 لع 55 مهتتسع مع 0011 موق "عمعىم مزن 1ع اعتمر, غ لعد دممطحق

 نمت هلم عأ أ[ عمخ 16 1مم, مهتعع لاتع 16 متعطمت عال 36 0176

 ل هاصأ هج عع لعد ممدصحم لع هعانع ل عمت غخع نها ومرت ع. ()'ءدأ هتصقأت
 ندع لهصق 1'ة1عمزخدسص هد آثأ ( دانت. جدر 7. 22, 60. 0ع [طتصعاععا-

 ع 2

 مدهصم ) , انوغي «6 اقوعي , ةدتتطدصأ ننعاولتعو 16ءاعاتتتو , هن

 ازهان 016 توغي ءا قوعي , موادت' طعاأتع نعد لعاتح همم

 0100145 عد طقضصممممتع 376 !ةوو اًعاوس ©[ اًرسن, 185

 رمطمق 0100163. (رعوؤ عدعمع ةتصقا نانع لهصق 16 مممممع آنت

 (ةاتت. 76, 7. 15) هد آثا اريراوق , هد ائعد 06 زيراوق .

 كم (ةدصتصسمسأا هع ءنطهمتا»ع, )ع 0015 هطووتحتعت* ننع 16

 كاتز عأ نتا زن وأ اعهتكغ , ءعوأ تح 0ع هعتح هاذ 1عو عفطمتتةل-
 رسعصك هدجغ مجمد 16 ماسك لع ةدطاتلتكع, موانع ةمعصعا“ ذ

 لع5 ميكصعتمعو عقصف_هدتح طلع 065 هكطمقعق ليتت طع ةوصأ
 ؟هدح06عور, لهصم ]15 مدلتاتغ, نيتع دانت ]'دقدعع زر هعانع طمهأتن تع
 م ةدعصتع 0'هتللعاتتتك مآانقزعاتتت 635 ةانز ءاك ذ لعد للا قاف

 0"هماطت 05.
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 17ةرتو 8
 ين ع

 3ةرمرتغو 16و 7ءمطء5 نادت ةلعصتكطعاللا 3090011: نأ نع "عا

 ظ مولصأ 1'همئا6 عراضملا هج همه ةنازم» 0( بيصخلا .

 11و 6079 عك 60.

 [.مدت5ننع 1!'ةم و16 نحت ةدتغ 12 مهعاتعادلع لأ م66 06ع لحن

 ٠ ءمطع عيل هر لختص ؟ةعطع لع 12 مممطمع ءماغعمرلعر عقأ هان

 1006 1701011 عوفرم , هاد ةات05]0 , مواتت عطلت 1ةتقماح

 لع هعءاذ, نانع ل ماعوأ ةتطخع ءطمذع نيئتصسع هم2113611010 ر

 011, 6 5 عوام« 14و عرتهمممم 211165 , 0 11100771

 فيغخت 6 0 . اكطصعالاا د1 6ع ج دمتص لع [هتعع هطقعرح عن نعود

 لهصت بسنت + ع5 قرعدط عد تت , لهصق ءء ءةقر 22 ععمرل عبغ 2

 ردوا ءانل ل ةمعتصع ذصلا معدعع هددت 1'همصمأع, 1عتعأ عقاع

 دس ممملع ةملتعداتك : 115 ةفورستلعمأ هلم 12 مدعاتعدلع نأ ,

 يسمتومع مم6ءغ0نع لخئدم معطع لع 15 هةلنفومتتع لع ملع
 كل نظر خ12 مهتعد1ع ام ءوصمامزلنثع همدصتصع هي ءرددصم ,

 0 ءواسف-لتعع مدصسصع [ماكمتا , ةحت عع 1ع 7 عتتطع ردت 12 .ةدنتكي 0

 01161101 06 1107: 001101 ر حصم . (ر'ءوأا هج ءا[عأ ةيرحصلملا ام

 ندع مماتع تاتا عانت“ ةحاعمرل0 مدع اهتهأ ام مس لع نأ . ؟؟هذعأ
 نص ةيعصرم]6 لع ع ندع لثغ ذعز اكطص-11516

 هةر انج للا نقدا كنا

 اهقورع تامملا ف ىماظع ىورت

 ىنتاف ةالغلا ىف ىننفدت الو

 ايمقي زا لإ نأ هكبم ام اذل :قاغبا
 « (0نمصمل لع دعمت مممتخ , ههاعاطع عصمت مدتضك لكم ةعر لع

 « دتوصع, ةللص نلتتع 35ع5 زهعاضع5 215105عهأ 1063 08515

 ا
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 « لمصمم ]ثامن ممغصع لع آه مما. 60عام لع مح عرج عع

 « لهصق 16 لغوعرتر هوم لع كمتسم يتمنون دمه طممتا زع مع
 « عماتتع ماستك لحن زادك 0ع 12 ”تعصع. »

 1آ«ددصق 16 لعمصتع» تعدو , 11 منال مدلل
 15366 مطمتماتلل اهقوذا ال نأ .

 11 عد كيفي 0ع مهقصع لفصق 6 06 1["قلعمتوس ,

 معاضرلا اي 0 هلا نمل , هان ينعا نانعق 1ععاعاتتتت م0 026عدخغ

 مي 011 117 06 ماي ٠

 17هرنو 681 أ 9.

 (نع5 لعتح ع5 يررتسمءدأ 16و ءمحل1 61025  دتعنعق ممانتع
 ٠ ن م 2

 ندع آذآ هد نذل , هءآه نام, 1[ عتقذع 1" ة01516 ةتت 2200

 ةتطز هددعاتك. 11 1هدتغر 1؟ يدع 1ع 7ءعمطع معستع انتت0تع 05
 ؟نطتسع رز 2 نبيع 12 مطعممع ءمدصصصعسعع مهنع اذأ : 3* يتنل
 مخ هلأ مكعص ءديتع اذأ ةهغ 1ع جعمطع, هذ مممتسق نتع 66 2ع

 همز حصع [ممصحتتلع لع ةءحصصعمأ, ءمصصتصع هللأو . 51 ةتةصخ

 اذأ 11 ١ د نصع مدتاتعاتلع هممز همعاتتع, 1'ةمكأع معاتأ 6
 رصتق ةتح 7006 1701001 عفرلا 0تح ةتح 1[07]5:1/ بصنخلا .

 11هنو 085 كا 4.

 قى ]1عان 1ع رج مدل و ال نيب , 11 ءهاثأ 616 مادك يدع ع

 لتسعع الو وو مال نيب , هن 11 ة'ههزغ زغأ ع5 همك هن آ'هد
 24 0 اي

 لتغ ال نال هدن المل . [[1هرتو 1ع هده لع مفعهاتممر هدد معاتأ
 ع

 معامهصعطع» نأ ةهممم5 ىل , ةدصق متعص ءطقصوفا" هنن 220064 لت

 ىمعطو نتن ه6 ةاعع 1ع ةدطز همعاتك. (0تمصل 12 مدت عانلع

 ل هوأ مرل5ع لفصق 16 ةعدق نت'مد طمصمتسع دولا ممل , ©

 هدا مه6ءعملنع لس عدتطع نآك هيت مصغر هدد طتعم , هع نيس
 هوا ]ه مممصصع ءكطمقعر هذ 1'هورتماف هدو مل , 12 همدز ههعاتمد

 0 0 . مهب 0 0 ا

 نب برا را

1 
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 7 2 0 . . . .٠

 نأ دع هز[ زونضمتك ةاننع تيرس ن6. قتسفت هند العن لع لتعم

 مهْيْوعَيِل هللا ناك ام 10167 6011 8 00 06 165 01141767“

 هد طع م011150114 285 لل يي عب نول 1707 قر ةاتنع 1ع

 دوكلا مالو مه 07ه771710176 هتهطع, 2" نلتك. ا. آ1, م. 6

 . الورتو 7 |

 آر مماعتس معمت لتعم يدع 1" دم21516 نتتخ 216181 0. اهب ©
 06 ىتح ( 063ه هع نع داودتلع ىتح ولت ) , 0018 غاتنع مدتق
 هن 22006 ةصل1عدأتكر 511 ءعصسع انصع 011202513266 216-

 ععرأع ه1 اتم مانتقدع 6005106 ءمحصصمع م16وعأع, أ هلت

 هتطز همعاتك, 511 مدتمسمع نص تأت.

 11 هنو 8. 8

 طوع نع 12 مدهاتعبلم ف (هد ماسافغ 12 مدعاتعدتم نأ

 نات 6 0011 ]هتتهتك 0176 ©هدنر706[7 مح اهرتسو , 20315 001

 هاج ةاتزموع 12 م:65ع26ع  ةممغ5 ف) تعع 1ع هدطز ههعاتكر
 ممزق همصلتاتمصق ةهددغ مغءعوووتسعو رز 11 ةهدتغ, د* نتنءالع
 5016 ءطمصمأ1 هزم ع لهصق 1ع ةعصق ةصل1 وانغ مه 1ع مممأ باوج ,

 0« عءوئف-لتعع قصصع ىتيرتسسمسغ 12 ءمصقفؤندعمعع 0ع
 م1هجمقتاتم» 7ع 1دندعالمع ءللع ءوإ د ءهمت:غ]طةاتمد

 د نبتع 12 م0مموزامد 20116121176 اتت 76ءغنلع , ةوزغ 24-
 9011106 ىفن 011 2:77111110101©6 171 0051 بلط : 3" بدع هعاتع »-
 عماتمم هان نع لغوزتم ةواعدأ م75 نيضخف . 2012 128 ماظعمم1 1
 لع هعو همسسلتامصقر, هد يعاسغ 16 همك هن ]ه مهتاتعاتلع ف
 رم هتتتمأأ يتسع ةزصمم]1ع 7هلعاتس ءمدز همعاتاتع ز مهتع 18 56-
 مطلع, هدد ' يئعآبتك 1هاتك 165 هوه مم 0020115 50115 8
 لعتح ءهافومتعو 06512مغعد مهن 16و مممأ5 ىفن ه4 بلط :
 رمل 11 وأ مغعءعوووزتتع 0'هطوعتتت عع يدع 1ع مممأ انتت معان
 7ةوانع بلط مءعماعممدع 165 1066و 0ع 6077020976711 رسمأ ب

 14 10١1١ ىبهن, 06 86 ءاسعد ل

 0 22525252522225 675 ئ97بإ9ي 22222222222222 حرج
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 ماس فتسأ ,, ماسك 011 7101115 1115107116 ضبيضحت

 ا ضرع , أ 0ع دمانآه11 نم : 81 10 101516026 همص01-

 انمز, هدر جعلتنا, 1" ان 0 كالا كل لغاستاع 011

 مم00166 مدنع هع يتت 12 ةاتتغ, همحصتصع لقصق عا يعسصمأم :

 انثدحتف الأ انيتاث ام : 25 ند ءورصصسمم لعدح ءنأ ينيرتسغ ع

 اهاننع دتناتتع مممسصتغتع نمع مدن 1ع ممملع ةصصمغضوأتك لن
 ىمرطع : مدن يعصصمم] عر اننط ورح طقس ل مدع مرسم مة ان

 707١ 06 هه لعفلا مسأ ةواستط6 دنع نان كديور , 0131 081

 1112 110172 0001101 ر للصم , اًمتوكس 1011 تفسأ و 011

 ةحام مهتم !"نص 06 0عوٌ 13 س06 ءانصهطاعو نتن 1مل 0

 اسم ؤسدختك, همدصصصع لازن مانت" لونا ©«6 كارت مداتت" كرشا

 17هرتو 9.

 'لهددغ نع نتن 2 616 لثأ 0ع ف لهصق 1ع ع5 م!6ءغلعصأ
 5ةمماتونع ذ 12 مدصتعاتلع و ةصرامز6ع لهصق 1عو ممهحعق
 عمرصفأمصععق , أ آ»:مانل انهت[ 1100 لع ةاندتشاامتا0110 : © ءقا ع

 ندع 1!'هساعايل“ م1106 ةل051, عم موهغم طلغت نأ ٠

 اند 000,

 11 ددتكتأ, ممانت" ؟متنخع طعم همدحم»«:عدلعع 1ع ةعدق 0ع ©
 نع, 0ع لمصصعت» نص ييعسصرم1ع لع 1'ةردماتعهتمس لع 12 غواع

 نمل كمرتسمع. م د 7014 انط 0235 © 715 : ىم كين اغق

 بيبح ركذ 00175-0770162 ( 11165 0614: ©0771709110115 ]ز ]| ا718

 01. 5011061117“ 0 الل 117

 1هنو

 ('نو6 1 هصع عوانتتعاتمد ذ 12 "غماع لمدصغع لدصق 1ع
 روك م6060عمخز ءآلع ه مودع هطزعأ 12 مجم: ىبغلا ,
 همك لهصق 1عنسع] 1ع ؟ععطع لع 12 ةعءمصلع م0 ممقزأ102 001
 مماومتدعر هد ]!'ةطوعمعم لع 1ه مدعاتعملع فر صف لمزأ ةامع



 ةانل 111114 7
 رمتك هان 71006 600710101876أ مزح ر لت رممتسو ةدنحتوسأ 1'هرتع
 متم 12 مادتك توطمتصتتسع م3031 163 عائذمم 381116135 , ([121-

 امص يت'مص معان ةاتطواتخسعم كل نأ هنن لل مهطتطأال. ةتصقت

 1آ*هرد ل112 مّلست دكسالا ىم ندب ال 7” هممت0ءأع مهق 01 11011

 ا د6ه5 دهتتطغ , موتعع جت هاج م0131:1016 لتتكع : 31 1 7/0م-
 مايو مدق , ءاع. لطحن ءمطةتتظع, 010 26 20111011 0 لع,

 كلكاي هسالا د 00 ال, هغ 11 ظسلسد لتعع 1

 7 0مم 0ع]6 مدق تل 1101, ( 01067716101 ) 1[ 16 1110110610, ©

 منو 0ع مماتت"0116 م95 0116 : 51 15 710770165 م05
70 16 11 ,11011 : 

 17هرمو 3

 آعو عدسة عتق دم 7218665 ةانتع 12 (عانعقأتمدد كمحأ
 11 5'ةوهنغ لهصق هع 7ءم5. 8ظطص-الاهلعع دع 06ءنلع ممدحس 1" هلت
 رمهتتحتع , ممهتق 11 د 1دتغ انصع 0طوع72 600 5م 6ءاولعر مو

 ندع ه'عوأ انط مماصأ مصأعقأ.

 171هرو 4

 1ك, همصصتصع هرج هج ه 163 جن لعد يعوض ]عقر اخطص[21
 2 ةستاتا 1ع لتدلععأاع مهدها هدانعم» لعم ظفصمتت-[غطتو, عد لثح

 5و نؤحم 3 فتفع لع 15 مدصقع, هنن لثذعد 06 اقذكم.

 آدور» صلاخ- مسأ ن1 2072 م07: نذن م70م767116116 010, 11 هنت
 ماعم لتنع ؛ندتغ دحوم ةاتأتخع ات انص 20ز ؟ءانك 7 نط

 (0ندع مدت هاد عد همصز هدمت" عد معانحت عجخ غاتخع عمد 10] و

 لدصع 12 كضءمصفأمسصعع لمحخ 11 5'ةعيتاز هع ةهصاو و فر مك ©[وأ.

 آلهزعز نص يعصصرماع لد هده ةنوتعأ دع "هردممرأع هعانع نواع :
 2 يا نع 5 2 هب

 هلقع ١ مت اكيلس ىلغقو ذأ

 مقبلا تلقاع امل برضي روثلاكك
 « آر ةعاتمد ندع لع هتك هد ةنمصأ 1]50ءلعر ]ماتتك 6 06-



 ا 00111111141115 |
 “» 531 1ع مرتع 0ع مدح ةدصعر, هوز ةعممط]ةلتاع 0 ةاييوت
 .« ايتكع لدن (هاتتعمتت نت ب016 065 ءماتمت يسفصل 1ع ”ةعاعق

 « وع "عادكعدأ هذ مص ةمم0ءطع +. »

 اناذرز كنز

 [رعو لعصتعرتو دممأك لع نع معدد ةزوصتطعصغ ينعر ذ 1!" عدل

 لعو هدم يصوم لت مهتسعو لمصخ 11 ة'ةوتخر 11 ادد هلضعأاتع
 ندت هوا ةممانإل6ث دات لع طوضصمم ةننامدت غ5, لتوصعك 6 36

 ةوصعع. [[هذعأ لف يعمصمأ معو لع هع 606ماتمطق : ضللا خخ
 راهو

 كّدحاي لبق مود كذخاي نأ لبق : 0ع ممتع, امره هرم

 ممتن" اهرغع ناب , 0.

 1و 0

 11 هو مدعدودع ةصتختلم 0'هجوعاتع بدع امل, لمحت ذل 65

 ندعوأتماد 1ع, 2 ةقأ 1ع 8 21 م6مهأ176 تت هزيم
107101171 

 ه5 699

 آبع هانز عا هاد 366016 06 نيضتقي يأ, مماتت" مه16 ذ 1
 مدمصتغع عد عموصسمتسعمم ةعمطعمر 1ع معمصمصم مانسسعا
 (ةدحتستص ءمصخعجاح لقصق 1ع ؟عطغعر هأ لنحت ةع >2م]0116 ةانخ

 ةدماتتتسماق 06 0007110 01 م11 همسلت(ةهدصعأ] و ,

 طرشلا تاودأ . 8301 مز طرش , 11 19116 50135- 6م ع

 اهدحأ , هان, 6 ندع لع م6186, اهيفم, ن. ذ 0. نيلعفلا ىم.

 175 70 ١
 ['جاتاعبت» 2 لثغ ندع 165 مدصاتعملعد همدصصح ع5 مرد تاودأ
 ةاتز]م 03624 [0هاتز هاتتتق 12 م6دعدعع 0ع لعاتح م0105
 لكمدصخ 15 مدحعمست نع 5ع حمطمصمع 101[007:01: طرش , ء«ا12 ةععمرد0ع ,

 ١ عم معوزعما ةصماتع منول عرتطع : ه6 يهز امد هالتك انآ مهزنوتتأا |'نضعال 6
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 نا نانورب ءارج هدح 0مم5+ باوج . ]![هتصغعمهست 11 5ةوتغ ل
 ؟ةتتع ءمصصمأتاتع لقتتم معاد ءدق هرج 001غ ماهععم 15 ءمدز هصع-
 تمص ف هنت همم عممعصعما 064 18 م20مهو16665 لنت هنأ
 ؟ةدعاتم» 064 باوج . « ('ءوا, لق[-11 , 101165 163 1015 3ع

 « وز ]نهد ؟هدنلمزأ ؟ةتكع 0ع 12 مهم هدتات هد نت 5ع باوج ,

 «دتصع معهممواتمص , اةيدعالع , ماهعفع لفصق 12 06معصلقسعع

 « ةدصصصغلتمتع لع نأ هده لكحص مممغ لع 12 ممقصع 00166011 ,

 « 116 1مهمعاتمب 0ع طرش , ء11ع طع دع م6601[ م35 ه ©عأه. »

 (عانع ممياع عون يمرتممأع لكتصع طحهصتغاتع انتل 3 01ط5-
 هدسعز 70161 14و لتتم عرتو هده ءمدصمت75 لهصم ءعا1غ لغطستغهمر

 ءمرمسمع 1ع لمدمع اتنح مصل 121316 ات1 :
 رر

 ماق نا وحن ةقبثم ةيمسالا ةلممل اطرش هلعج معي ال ام لمشو
 : 7 وع اي ينقل نك 2

 * . سراب 7 :
 هلك اده ىل وأ نأ وأ امب ةيفنم وأ دقوا نوس وأ نيسلاب

 17 هرتو 0

 (م وصمت: عملته ةتكؤصمعسا مدع نص يعصصمأع © نانع

 1[جمتعتس» رعمأغ لتعع 12. (0> 11: لدصق 1 قلعمءوص : لدضي ىم

 مهرذن و هل ىداه الف هلثا هءاتت ودع ات لودجوته, ه6آه-0

 110170 0615011716 011 16 017106, ©آ 1105 16 |0153567015. آكل
 عه 2 ن 0 ر

 211161115 : هللا دب مكيساح اوفض وأ مكتيسغنأ 3 م اودبت نأ

 ءاشي ىم بذعيو ءاشي نمل رفغيف 5011 01716 701: 2

 011 06 0115 0061162 06 0111 031 0075 205 71165, ])آعاتت 2015 1
 610: 761076 ه0: ماع, تأ 11 مدت 0711170 4 ناك 1| »0070, ©
 11 01م1 نادت 11 هند. آلوصق تعو يعدصو] عقر ' 1عق 7ةتطعق

 رذنر رغغي ع( بلعي معانا 66 م10202665 طع
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 01116: عامتنم عرجأ ءمردحصم عوفرم , 011 بوصخم , 011 مورس .

 11و 05

 1ك 11 وا يتعقاتمسم .لكتص 7ععطع ماهعم صانع 163 لعاتح
 . مهمموزاتمصف يدن 1هدغ !مهعاتم» 06 طرش ه6 1ع باوج , أ
 ]16 مجعع 1ع رعطع لع 12 مععصتغع م0ممدلغمد مدتع !"انصع

 06و مدهاتعاتل هو همصز هدعات»ع5 ف © وز تعصماو :' ىنتات نأ
 ل عب م ادب ب بي

 كتدحا ىنت حف . اكد هع ههق-اؤر, هم ادع لزم ىنتدحتف

 0 همصعم7لقصعع عع ئنقأل , 010 ىقدصتف هم عمات 06

 0 50115-ع1

 17 ءهرتو

 11 ذتنأ 5ع ”هممعاعم يتعر ةدتحدساأ ]12 ”نعأاع لمصصغع ةتن
 عرق 700 , ع5 لعاتح م10م03161055 ءمر6] ه3 ه0 68ر

 آخدصع اه 020701107 طرسشلا , ]هدو اه "لها ءازخمل واد
 011 1 باول 12 ءمصلتاهزذ 0011 هانز هانت م16 ءنلعد

 !'؟هتكع. (نعغ هرنلعع ءعمعجلفصغ ةعدصط]ع غو! رد عمصتمم عاق
 ةامع صاع عمات, مهن يعصر ع, كهصم ءعالع مطتخقمع : كبرضأ
 ه«قبرض نأ ]6 16/706701, 51 10 16 رم مموءت. آذوصق ع ©ةقر 3

 عمستس هتيتعمم ةةطعم م" جلس ع[نعدأ مماصسخغ ينل ١ هتغ لطحن عال
 ةزمص لع 1'هرنلنع لعد معمم ةمصقز ذلك تسمع دمتعانت 0]511-
 مموع» ينتا ١ ه ءالتمدع لع 15 ل6410, ا يبدع هعانع ةآح
 ازموع عوأ معيعطم15ع, مهعع نينع 1ع ةعدق نتن ءالع يتسم ع0أ
 هذا هدا سوممستعدا ةصلتوعمم مدنن كبرضأ نبتت و م60606 8
 ١ .0001110 ٠ هذعز 14و مر"ممدخع5 [عتطمعخ لحن ءمدصتصم عداه عانت :

 نع كلذ ىنغا ىنعملا ف باول وه ام طرشلا ىلع مّدقت اذا

 ةيلعد نأ انك لقا (كلين دم يره ايكيا
 آءالتموع لع 12 761714101١ 013 0”7مم115+ معاد 26017" 3770
 اذعنر, طمدت 16 مم م>6ءقلعصتأ, يتمصل 0'هزلل عدت ذل ز: ه لهصق
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 16 لتدعماتسك يتعا يدع ءطموع نيتت معاتغ عاد اعدت !11عانر, هتصقأ

 ندع 1ع مت هطغعرح عع 1ع مممصمع مصمم عمرا عانت , عد لدكهسصأ :

 نم كل ل ل ىف باوِإل وه ام طرشلا ىلع مدقتي مل اذاو

 ىف امك هفذح غوسي ذُينيح هّنان ليلد هيلع لد اذا الا هركذ

 يغتبت نأ تعطتسا ناف مهضارعا كيلع ربك ناو ىلاعت هلوق

 لعفاف هنت ةيآب مهيتاتف ءامسلا ىف اكس وا ضرالا ى اققت
 [عو لعت» 0ءصتعتو مهما ةةعصمتطعمأ , 16 ةرهصآ070611 6

 0 مأ7056 651 7815-آآق. ش

 آءالتموع لع 15 ءمم710 عقاأ طعهتتعماتز» مآتتق 6.

 11 عوؤ طمص لع [دترعع هطقعتح ع" سعر يدهس ل ءالع ج انعدب اهم
 هرج مصقعتتتع 15 مدت عسأع هدج 1ع مممأ نتن ةصلتوانع 12 ءمد-

34 24 

 لتاتمد, مدصتصع نإ ىتم , ع. عم ىاتممتةسصقسأ 16 766

 06 12 مجممموة[107: 2071010611 طرشلا : امصخمأ هدد ددجماةطمع
 ممغصصع 12 مدستعسلع مصل نهدصعا] ع. ل"ه] كهدصغ لعد عمم

 ماعد لت معومتع هده لقصف محح 0 هبساصامتتع هتمطع, 2" نلت
 هرس. 11, مدع. 612. 11 هوا ف معمزمد 0ع كمصصع» ذعأ نص

 يعصحرت1ع لدن :ةععمات0 35.

 © آثأ لقصق 141ءمدهص : قحلاب لولا وه هللاف موز 2
 0171 051 16 م01عءاعاتت" لمتاق ]10 00116. طع ةعمقر, ةدتحتوتأا 8

 ©316[0102111612 1115 , ©85أ :

 هاوس ىو ال قحلاب ىلولا وه هلئاف قحلاب اًيلو اودارا نا

 « كاك دءعساماا نتج 007اهطاع م016ءاعاتت', عدا آلاعات لننت

 « عوأ 1ع ةمامطاع مما ععاعات» رز ذل دخن قط ممتسغ هسا 701:0-

 « 1معافتتت طمرسو آات1. »

 17هرو 707 3 9.

 (هرصتسع ز'ه0 ترممد هد لغامتل 15 نعام لممصطغع 1ع ءا
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 دم ةمماتعداتم لقصف 022 070771770176 0706, 2" ةلتاقماح ,
 هدم. 11, مهو. 6612-6 14,١ لع طمع طممع نا 68706 16

 1ءاعاتت" هذ 0ع هاناتا"هوع ر, :ممانت" تاع 16و "6مفاتاتمصق.
١ 

 «ا' هون

 11 م'عدأ مدق ةدصق يعسصمأو , ممملم26 هع نت 3111036 3
 مموصعاتمم اكطص-الآد1 6ع, يبد'مدد لثذع قلطنا كيز ول هنت عانت

 06 كيز قلطنا ول . واتم زاتكاتطع“ هعاأع 06ومتهاتمد لع 8

 رنواع, هد ةاتزجم5ع نتن 11.1 2 ءداتنع ول ه6 هيز نص 761:5

 67116107-50175 رسمضم 6 ندع هع 776>طع وأن ديد ودينا

 موجع 16 مععطع كيرتسمم ندت 1عدأ طقاتتأع. 1

 1093 06 761:8 , ىف وأ طرصعأ: هرج عمه غزة حاج ع5 يعصإت] 3.

 آهن 715 هك 714.

 (نمرصتسع لع طمع داتتك تمرتسم (ننوطت غر ءصعمأا لفصق 8

 0770711711077, ىانتك مة عام مآ أ قاتل 5م 115386, )"ا

 هات م1 6ءرنوت 1ع هرج ةعمصم ءتحتطصأ دع]انعد آنمصعف دست مصمم
 مصعد هاعاتت 0ع 1' لا 0

 فرح ماقم مُثآَف هنال ءىت ىم كي اهبمب لووم لّيصفت فرح ام
 هل باوج ىع ةلع# ركذ ىم ةدعب دب الو طرش ليعفو طرش

 لاققلا اماف ٠ هلوقك ةرورضب الا ءافلا ركذ .ىم اهيف كب الو

 رودن وأ بكاوملا ضارع ىف اويس نككو ' مكيدل لاقق ال
 لاجير لاب ام للعب امأ معلص هلوق وحن ىم ىراخبلا جرخ ام وحن
 هنم نذح اهف وا منلإ تاتح 4 تسدل ايوب قيطوناعي

 تدوسا نيذلا اماو ىلاعت هلوقك هماقم هّقياكح مقاو لوقلا

 كلذ ىوس امو مترفكا مهل لاقيف ىا مترفكا مههوجو
 لصالاو مناقف ديز اما وحن مزال هيف اما جعب ءاآفلا ركذف
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 ريغ عم اك باول ردص ىف ءآفلا لعجتف مدآقيداِْرَف اما لاقي نا

 اًرارف امأ عم لصالا !ذه فلوخ ىنلكو طرشلا تاودا ىم امأ

 نيب اولصفف هيلع نوطعم الب نوطعم ةروص ىف هنولآ هحبق نم
 ولتل افو هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو باول ىم ءزجج, ءآغلاو اما

 ىلاعت هلوقك طرشلا ةلجهجس لصف ايطرش باول ناك ناف اهولت

 ,حور هوارسجمل نيبرقملا ىم ىوتملا ناك ناف مىثن ىم كي وعن

 نأءآف ىقتلاف ءافلا ىلع طرشلا مق مث ميعن #1 ناحيرو

 ناو رباظي نيندل رثكا لع الج اهينم يناثلا تفنذخ

 متآقف ديز امانوحن ءادتبم لصف ىطرش ريغ اما باوج ناك

 لومغم وا هبببش وا ٍلعف لومعم وأ ديزف مداق اما وحن ربخ وا

 لضفي الو هنع شرعأف ارهي امأو برصاف !كيز امأ وحن هبرسفم
 / هور امو ريو هارد الكم ل نال لعفي ءاقلاو انآ نبي

 :همايقب معي ملو طرشلا لعف هنا مهوتل لعق اهيلو ولو طرش
 ام ىلع هيبنت كلذ ناك ءآغلا هدعب مسأ اهيلو اذاو هماقم

 ًسيباوج هدعب ام غف اهيلو ام نوك ىم دصق

 (زع اعراتع هوا نأ كمتع يتنتل ةعنمتأ ةدرجعتالات 0ع 16 امهم
 لتعم : زعم ؟ععمت هطوعيحتعت» وعتلعممعصأب دك ند'ةتت اذعات ل

 ءاغلا ىلع طرشلا مق مث ز1 1هدتغ لع امدتثع ممءعووزام اندع

 طرشلا ىلع ءاغلا مدكق مث هلم ينع 1'ةصهأر دع ةهزغ مدكمامحع

 ذ 1" يعصصماع لهدصمز ه0 نتا دمع مدتتمأأ ال 370هز انتفع 6

 025 1645 18 :سابظن نيفذدكل رثكأ ىلع . آانأعاتا“ 17عانأ

 هءمامتس ءممعمسأ لتسع ندع يتحصل دنس طم6غطصع 1001 011 1
12 
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 مدغصع مدع 6ةللاعي لعجدصاأ ةاكع مممفاغع لعاسع ؟هتكر هم عد

 ةرتمزمركسدع تصغر 6 وأ هرتلتصمتسعمعسأ 12 5ععمرد0ع. 28عدناع

 ةارسع ؟مساحل اتعب ةرداظن ىن نذكل رثكا ىلع اللجع , هان 5

 رتاظنلا قر 0ع نانا عزاعمأ ه1 126206 .'

 ٠ 17م5 715 ه 76.

 [.عو لعاتح مها عال و الول ©( اول دوت عمأ ف لعاتج 10
 اممو-01116 "عمق. آكص مععسصتعت» انعم, ءالعد ةصلتدعمأ نتئاتسع
 ءاحمدع ماهصتح ع مهق هذ ههحتفع لع 1[ عمصصموؤءاطعمج عتأ نيت ةزم>
 ممرسع 1" عيتماعصعع لكتصع ةتساضع ءهطموع : ءهعوا هع نيتنلكطصع
 31216ع يمسسمع عد لتكحصأ ندع هعد لعد مهضاتعات]عو انعصأ

 ًعانتما ج76 دوجو . ]رع ةععمرد0 انتكدعع 06 8 كف مهر
0 

 :ناطوزانوو نتت ]عانس وأ همدمسمات 276 143 مهتعاتعانل الهر الأ

 61 0 , هوأ هام[ ['ءتنع1ام»“ ضيضخكتلا , هدام 107"

 007 نيبوتلا هدن 06 لتق”6 007660017“ لس "موتا ميدنقلا .

 [دوصق 16 ممعرمتع»» 05366 06 الول ء[ امول , معو موتاتعانل
 از مرح[ م6 ءعوووت تعمم عدا لعاتح ما'0م03161035 : 12 م1"عدطت لع ها

 تنصع م1همموزاتمد همدصتسم]لع لهدغ هدد م مرتسمع نانغ 1ع
 5ا61]1 01 ةدعطمدتتك , 1'جااتتطاتأ هدت ةثمل0213131 16513221 50115-

 هماعمسلتسز 12 ةععمرصلع ءدأ تصع م0 ممولة مص 7عنطقتع ةصلنت-
 تمص انس [عدصإمو 20556 , 6 لمرصأ 16 7عمطع عدا هنن متن
 ( هان ذ !همزث16 ه0076:[0701] موزجكلا عراضملا يدهس 11 وأ
 ديميت لع 1"هلجومطو مغودتتك لس مدقدف ملز. ظجعسطاعق د

 ىينمون انك مانا الول 7 7 701011[ 20115 , 710115 071770115 06

 60/5 : اهي دقتها ام هلأ نجر الول 1 0 1 لذ ]1

 06 1)ا3, 710115 71011710115 ماك 511101 |6

 ©م ظنا يدعامعأهزك ءالتمدو لع ]5 ةعءمصلع م"همووزاتهق
 نادت 5'ةمرعااع ام "موجوع 0 51201 الول باوخ .
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 (زرددسأ ذل عد مممدمعد مهي"انعات]لعق عا ةتنحج ةا318ع35 (لاتع )هن

 صلت مغعو , 1مهموود' ءالع5 دمرصغ عمحرد1 هز نعد مودتتع هتنع7©/7 70-
 مملع, ع. ءالعم لملك ءعمخ ةانعع هدتتتعك لكس 7ععطع جحد

 ردم مم مرح. (0 دعا يبعد همدحصم عداه عمو للدعصسأ يدع 1ع متع ةعلخر
 ءم هى ءدقر م"عبل 1 ةاوصتطعداتمسد لسد طتطتت“. لع ]15 هعاو ءد

 مصعد تم*غد لهصف اص ءماطصءمامتعع لمصأ 1'ةهتتغعتتت
 ندع, مد:- 1ع 016 لعفلا , 1طص-]151عع ةماتعمل 1201516 نأ 16
 م6631 مدلك لهصم 1ع ةعدق لدن ظتكاتتخز م3166 06 ©6635 281-

 انعدلعد 0نوءصصتسعمسغ 1ع عرعطع هن ىعدق * لدن تأت.
 وشو تيتا الدق وحن ىضالاو انيتأت اله وحن عراضملا لعغلا لمت

 ل[دتو ءعالع هماصتمد» م عدأ مهك يهعاع. 11 ددتكلتأر, ممانت'

 1ع مرعماتح عع, 0ع "عطه" اتعت" يتنتس 063 153865 لع الهر, ةاع.

 وأ 0ع !هتصع همعوممات“ لس معدل" ميدنتلا , نع يتت ةت05
 انس [متغ مهقك56. '1'هداع[مزقر هد طع معاتخ طلعت" نع هعانع !0صصع
 0' م ععدوتمم مع دهزغ عمترم] هز نع ةهدتحعمأ لهصق 16 لعووعتس

 0 ةممرص ععرخ دتص هد"لت"ع 011 انتل 0

 110 ير, ذ هعأا ةئدتل , عع ندع زهق لتغ لهصق طخق ©7077

 ممتع هت”ماطع, 2 نلت. اء 1, ١ 229 أ هامل.

 © نمزومع 0'ه»لتصمتمع , ةغو اله متلك هم 6ع ةعدقر 00

 [ةودع دقدعع لختس 7ءعطع هنن مممغغصخ, هدد صا متع ناعاونمنع-

 (هزه, عم ممغوزع ةدتتاماتخ , ان ا ةنطع ن 1'همقأعز نينعا مانع

 1015 ةدتقوا هدد ةهانق-عماعصل 1ع ؟ععطغعر نيدمصم 0'هئالعتتتن ذآ
 ءيؤ هتك ئدسصسمعما ا!صلتومغ. (م ءصمامتع ممغصع ممع[0زد

 تصع مم مهمتهم همددتصملع , ءمدحسمع لهسق 0ع 7:5 :

 « 0م صه ةمماتف ننع آعتاد 2 لغمانأع ننعالنأاتتت
 « مممأ , ذ 1'ع11عغ لةصاع»ءملع» ممادع الع: عوا-عع يبدع آرعتلم

,12 

 0غظ011100ااا 06060606060600 ااا اا أ اا | ا 101 مل #7

 1 .٠

 ا
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 « م'عوأ موق, ممتع ءا1عصقمجعر 1ع ممعت]] عانع زداع7ععقوعاتت ف د

 . 0م ةاتمزمموعر, ع © 685, ودل زن ه ءالتموع 06 ناك كان 16

 ممقغع'ه ؟هدتلت 01 اهعيفش ىليل سغن ناك اله ,. أ كي 16

 ننس ناك قا 10 ةيئاشلا ناك, هعواف-لتسع 6 066 ناك

 6 مر ناشلا , ءأ م ءيعمودصت ةيعاتسع دصلاتعدعع ةادت' 8

 م"هموز تمد طمصددتسملع نحن: 1ع ددتتا. آمرتعم , دانت“ عا انققعع
 لس 7عطع ناكر محد 07ه مق"+ هممطعر د* نلت. امدهن 1[

 م38. 576 © 2 5

 1و 7

 آ«دوصو هعإ هيئعمد]»]1ع , هيرضت ١ديز الف , 1ع ممدح م4

 لت 7ععطع 07 07207264 رمتضم , هوت" 8 6تتحدتنأ

 ه«بيرضت !ديز برضت الف : لحسن هع هداف يعطصإأع الش
 نب ع

 برضت ١ديز , :16 76756 هوا رخوم رهاظ . 010700, 11015 6

110061018 

 17هرو 5

 آه اممصقمموزان مدد لمص نعهتاع 1عأ لطص-ا][هلععر هدأ اتسع

 ١ مرصع 06ج «عوولتم نتن 5' عدد1 هذع ماتت" هرم“ 5011 2

 تدع معتومادصع , 501غ هذ انصع ءاطمذع , 00716 710711876 ؟70عا1ه16, ©

 70196716711 0110160 صاصخخس الل , 0دت موانت 00717167 مآته 001676
 ا 110611107 06 هم لدوورما مكمل ةيوقتل , نات وانت“
 هدجعآ16“ لمجم ['هسمآا عانت" 1 00د" لع ةدحت مانع ذ بنت هع ممغددع
 زادهع صعد 5'ةمأ1 16 عماسلا قيوشتل , نات عد م0117
 00011076 0 #0101 077 0 هلم 16 0 د06 هدف 11:0-

 مووتع» 16 زتععمدعمأ 06 هعادتت نينت مدتاع نكتمملا ةباجال .
 آرعو لعاتج 715 جدو أ 720 م0731 281:01176 0طة عانت ر
 ]ع 7315 "ةصق عت 20 ننعم 1911 نط .عمزيمتم ع1 8461+ :
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 ةيلليف لك امو زتهاو ىدلاب كلاكو ريغعاب قلد قلعتم منعو ليق

 رقتساو ربخب قّلعتم ىذلا نعو ام,نعربخ,ربخو ليقبإ ىدح
 ريقتسملا ريمضلا ىم لاح ءادتبمو ىذلا ىم لاكل عضوم ىف.

 ال تيبلا ىف ىاثلاو لوالا ىذلاو رقتساب قلعتم لبقو رقتسا ىف

 امييظفل ىلع مكمل قيلعت دارا امنا هنال ةلص ىلا ناجاتحي

 ظفللا !ذبب هنع ربخا كل ليق ام ريدقتلاو نالوصوم اهينال

 ارقمسم هنوك لاخ ى ىدلا ظفل نع ربخ وه ىذلا ىنعا

 ةلوصوم اضياأ ىو 2دتبم ىاتلا تيبلا ىف 0 2!دكنيم لبق

 ةلمعجل قاب ىو هب ربخلا مسالاو ىذلا ىوس ام ىلع ةعقاو

 لعفب ةلوعغم ام نوكت نا زوجيو ةطوسف ربشلو اهاوس اهتلصو

 ىف ءآهلا ىم لاح ةلصو نسحا وهو هطسوف هرسفي رمضم
 ةهفنيينلاا قاسم لطعناو !كففاعلا هرزيستو حراس بثلا اشاهتاطو القطا ر

 ةغصلا عضوم ف هربخو اهدنآعو لوعفملا ناضم لعاف مسا وهو

 (م لمزأ .ءمصعءعهزع ؟هعالعمجعمأ ننع نسم, هنن اتعات

 لع لتصع : ثق رثمممف 76:0, هدح لتأ : ءءاتتق 6 ل 01 0

 هنا 26آ0, 16 طممأ 761:0 0عراعمأ 1' 10711117 ربخ ل' ندع

 م10مموزاتمد كمددأ 6601 116 ءوأ 1م |دتيم . '1'هدتخ 1
 رمعواع لع ]د م"همموتكمد , ذ 1" ءيععاتمد لع هعأا ة!صعطمواتل'
 ىذلا , هن 0ع 1 ةصمصعتةلتك كيزر 6و[ هع نلانع 20116 ا[ عاتا“

 سلنودع ءر لتددردأ اهاوس , عا لمزغ ج6ءءوودوتسعمعمسا ةاتكع

 مادعغ هداخع ىلا ها طيز : كومأ تسع م005117011 06
 رم

 ةلص , مدا عرمحمتتا انت مهنه لع ممموأ دداع ؛ م1هرتواتت ([111
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 هم ةهمممز"اع ذ ىذلا , كه يبت 0'هتللعاتسو , كم5 اه دا همنو
 0051611611 بارعالا قى, زوانع ا 76:6 "01 00064 لعاف نات
 06 وزع لوعغم دك همها عصمت تت م22 0ع عدتت 6200-

 كمانك, لة صعامدنتك ينل كامزأ, عا 007 ما[هتاغ ةواتق عانانع طماتح

 معالم ؟هصمع ام ماجممع. (ر'ءوأ هع بع ةهذهدتلع طعم فلس

 ةلكتلا . ةتموأ هع نبتت, 0'ة م85 هعانع تهصقممقأاتمم , 631
 5 ع . 0 0 1

 0ععردتت ليز هقبيرض ىدلا , ن1[ ملأ 76206132[ أ ان
 4 ر

 ده ؟مرنمع مهاتتعا16, !ديز تبرض .

 آ.عو 72015 | ثخاملا رداف لدن عرتك ج20 ةلعصتط عدا 077761105 تأ

 001111015 001117116111 01 97 مء0 ممادتع همغرخع» نع هطفمع عد ءادخ
 لقصم 1" م١ عووزمد لع 18 معصق6ع.

 آدوصق 16 7ءنو جدد , 1م ممم تيقملا هزوصتظع اه ه]نمدع 4

 1| ه5[ (م160[05» ىذلاب هنعربخا كل ليق ام . 11 يؤ ثتلعصأ

 ندع 164 همدز همعاتك يحن دعما لتصعادمدطتل, 00114 ةطعع عد ءماحح
 همرلمصمع لع ممدحطت»ع مغ لع ععصتخف ةجوع 12 هطمذع لمص هم
 ةممصعع 15 يدماتتغ, ءغ نيت عدا 1!'هطزعأ لح زانععممعدا تهد

00 
 (نع ععمتع 0ع امهصقممدلأنمدح دع معانأ 2001 العان ([ا18 0عال-

 امهتصعد ءمصلتاة هدف ةدمدع6عد لهصق 145 لعات 715 5١

 17ةرتو 799 ه6 5

 آبع معو ج22 تيررتستع لعتح 0ع5 ءمدلتا1 هن م60 عقوةتتعو
 مماتتخ يتع 12 طئهصقممولأتمد ماتتكذع ةت70ز1 ائعات : 1* ذل ؟تنأ

 ندع 16 ممم نبتت يمصسصع 16 ددبز عع لمصغ هرج ةممصعع انصع

 يتهأتتع, مامتكذع ةانتع محتك غ 12 طص لع 12 مطعدمعز ةتسقا 0

 مصق ممولاتمد مع معاتغ هحتمتجس انعم ذل 1! مودم لكدص همس دصع
 - ابي

 اهصمعدتتك ءمدصتصع 8 , امو ىل , ءاع., صن ذ 1 نعد نص لع

 نعد مهدماتطسق ل'دص ةعدق ؟ةعتع ناهد ةم7م6ا1ع ناشلا ريمض
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 ( 6ممهسامتم هتمطع, د* نلت. .٠ آ1, مهم. 371, 372, 6
 أ داتا. ), مدتعع نيتع ءعو ةمماق-]ف مزج عدا ه66عقودتسع»
 رمعسأ هععان مخ 15 م6716 مآم66 0015 16 01500175 , ر حص

 مالكلا : 29 ز1 ؟هدتغ ندع 1ع مممأ لمدغ 11 3'ةعلأ ماتتق5ع 6-
 هءعومات ![ةعنعاع لف ءعحمصتصماتك : ةهتسمأ 12 اعتهصقمموزأأهد دمع
 عداتتماغ 5 هما ننعت» غل درج 2206 نمت ع3 همم6)10 ءمصصصصع

 ه6 هم دعامتعاوأ 0 لام( لاحح , سدح ءمصمصتسع 167716 5701[-
 0011 زبييصمت , 665 لعاتخ 0 لع 1 م0ممدزانمج 618+

 مهعودددت"عصعمأ لقصف 1'ناهأ 0' 00167711011101 ربكذت .

 [©وتع ةسطعو ءمم0زهصق هدأ تتسم عق مقنع 1ع 7.
 آد م«عصتغمع عدا يدع 1ع ططمأ يتت ييرتسمع 1ع انت ع لمصأ
 هاد ةممصعع تصع ليسهل 1غ, مادتقدع ةادعع "عمورم]دعم مدع نص

 الاناث قلنفبلا . ةتسوأ 16 مانهصمصص 5 ةلتحع 06 عد

 لعتح مظعتقعقو : هك رض كيز © ه«مالغ برض كيز , 26 مانا

 موق لعمعصتس 1[هطزءغ لع هءانع !همصحتتلع لع عمصقممدأ مص ,
 ؟[ ]1 ماءوأ مك معدصتق 06 01»ع وه هتبرض ىذلا ديزر م9:
 هع نبيع 1ع م"مصمست ةكل>٠6 ه , 0101 56 كم7 عا" د وش , 26

 ممتع هك لفصف اتسع مدخعاللع مطعمموع ةاعع "عمما دعم مهن

 دس 22016 اهم وعل“ ات 01/1 ىنجا : عم ء[1عا هد 126 85811-

 016 لذكع, ورع هتبرض ىذلا هديز . 11 هو: ثجتلعمأ ندع 18
 مصفر موااتمم ر عد مه1:عل1 ءهقر مئهتتضمزأا ةنعانصع اصلان عم

 عانت 1ع ةعصق , ءا طهز هانا عت01[ ةمعاتمع 661616 ها 01501375.

 آم ةععمسلع ءمصلتغمد عنا نم'مد مانتقدع 16 تعصتم] 2 عا مهن

 نص م10 ممتد : هتصقأ 1ه5يتنادس 720غ 5ع 0172 لهصق نصع 06+
 معملمصعع مغءععودهتع ذ 1[ ةعدسل لكدص جماع طج01, «0220102 اند

 ةصاقعغلعمأغ ل" حصص عدتمم 5 1 نيد لع همص ءمرصما ص عمت انت
 ممصد ةهطقامصتتك ذ 1" ةودعسل لع 1'جلز ءءاتك بدت 1ع يدملتظعر انن

 ممم 0" هعانمم ذ 1" نعول لع ةمدح مدح م] ةصحعمت مءعنطقأ نوت ذ
 اهرصفصتغسع لت رن عطعر 12 (ممصقمووزاتمد طع معانأ م0121 1]800'
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 1161 1501 6ع ممتع 1 هما 6 عغل عدخغ 0" هصصعجتمم ةغرمدتم لع مدح
 ءمرصم] ةددعمسغ, 1ع دمدح يتمتع دندن لع ةمص يدمتتقعد-'
 انلر كاع. 11 1هردغ لع امدننع ممءعددزاغ يد ءالع 5 نثاعصلع هحت ؟هم»
 ممر مان مانع. قتصقا 31 ]خه "عاق امدمق م03 ع 1و امم

 06 ماع خرم مه : مي يركلأ ورع ىم بو هيز اهلا رس ب

 هرح طع مواد مهزصغ 1501© وبأ 06 حيز زن, ط1 برق 06 ىمر هَ

 ميركل 06 ورع . 81235 هدد مواتتالف , ةاتئاتةأ 16 اتا 00
 5ع م120م05618, طل انقذ 06 8 0-0 انهض 0311117©

 011:6, 1 كيز وبأ ميركل درست ىم ل 0 ىذلا

 2" ميركأ ورع نم هبرق هيز ابا رس ىذلا
 آعو ععدسسس ل تعطق صمد ععالا 2001: ([انعأ ت65 113

 ءمصلتكمسدك ,: نبتت 0'هتللعسو5 ممودلتعمغ لع 12 دمهطتتسع مممدع

 لع5و هطموعم : هكعوأ معسا- طع ممن 145 ة!صلتوتع» لئتصع
 مممصت نرخع 50مم تلع ([116 2011 311[عاتت', ([111 165 23556 50135

 ةزاعممع, هز وانام : وعر ام عارف هاووعتانع ه6 نان ةا5 0714 0-

 دود , © ءواسفسللتع ر همصلم تم -غ01 1[

 17و 7243 0.

 . 0( تهصل 12 ءمصقاصت عاتمد ادق 703511176 5'ةردزمأ1 مانع هل انطع

 مممممقتةمص موطقتع, هس انعم 0'عصامرت نحن 1"هلز هءاتك مدع
 لمصعأتك هرد مونأ اةتعع نقدم 06 لأ, مونت ندع 6
 ىرعرطع ةمزغ لع مهطتعع غل لمدصع» مهتفددصمع هل انس 30 ؟ءاثك
 نعمطول نتك مانتكفع دع زوهتصلتمع ذ 1'ةماتعام لأ : هعوأ 66 6

 ]'هتاعتس يودع مون 065 23015 لال هنم ةلص غوص - نأ و
 6غ هع نتنل مانو ااذلف 1" هعصراو لات 7عطء قو , لمعتنعأ

 هع ؟هرحصع 10 ءءاتك انني قاولا .

 [آنوطق ه6أ هعسرتاو لطبلا هللا قو ونحن ]روت 12 (28:250-

 ةاانمج ل61 عصخ هللا لطبلا قاولا , 01 طعم لطبلا هللا هيقاولا



 : هال 114 155

 1خجلز ءءاتك نطدل جانس دانز ءأن هان ةيعصغ نجم ذل 6 علغ هنن همدصت-

 123101, © وأ هللا . 1[ةنق هث 50'1) ءءاتك معطل , دنت ]نعت 08 هذنع

 ماتت ىاتز أ نص ممم, هان, ءميصصتع لت5عصغ 145 عفسمستةتح

 تعدو ةتهطعور انتح 707: 07707611 ر هاظ مسأ , 12-3770116 01

 0" هحتاتتع هانز عا [تئدس 110172 011/61114”7 0 هتا5 1[ 65707[ سمضم. ممشأ ,

 عون ة لتعم دحص .مانمطمسم , 11 ]/ ةتتت'ما ان 01512102

 [ةتتتع. (روتح ه1 هع ماهم 112201[: 18 206126 2
 نتن هدا ذصلتنومغع مدع 1[هعاتعاع لا ؟هتددصغ !مدعاتمس 30'0-
 ل أبعاتك مدت ههعاتك, 11 مع ؟ظتتمت'م6[1 مهم حمص عع 1ع معمم ز
 دل, هلت همم ةتنعر 12 معرس ندصصع 12010166 مدنع 14 م"هدجماطم 5

 لن نمعمخع لع ءءالع ييتسلتومع لأ ,.11 ؟هملسو ةصمصعع» 16

 ما"هدمصت. ةطتسفت ]هدد لتته , كيز ةلاسرلا غلبملا , 6 20123 3

 كيز ةلاسرلا وه علبملا 017 0700716 [ه 1؟117© ه5أ 20, م95

 هع ندع 1 «مدز هات عاتك لأ ع 16 مرعمردمدم نعت هت همدحتس 2111 مة“

 20'1) ءءاتك 7 عمطدت غلبم [مدصط عزردخ ]خد عا 1 هت ع ىادت" 12 متم

 معرمووددسع. ]هتف 51, ممانت“ مرت عا عام 1066, برض ديز

 ةتيراج , هد 7011011 ان5عز' 16 12 [هرتمحتتلع 11313250511176 276

 لا , 11 !ه1100016 لع وه هتيراج براضلا 11 ههدع 1ع م10-

 ممم عك جت همددتسةاتك مدن 20'1)ءءاتك 7ع»طو]1 براض , 5ع

 2 م0116 خذ كيز , 6غ طم> م35 هذ لأ .. (نءواإ هع لمصأ ه2 5
 مدحه تصمم 1مل عمحعما هذ ]هد اذتغ ة عصاتمم ٍٍٍ 16 ةعمق

 هوا 611عءاتت وصعملأ , وه هةيراج براضلا لميدلا قا نو 011

 ماتت معدلتع 12 ءطمذع ةدعم»ع ماتك ةءدقتطاع, !ديز نأ

 حلا لجرلا . (0م لتسمزغ لع ممغدمع : هتيراج وه اهبراضلا دكيز ,

 «مواف-لذ26, هتيراج وه اهبرضي ىتلا .

 17 رق 07

 (نع تن ءوا نانع ممتنع ةمصما غم 1ع ؟ءعد ين اكطصعلل]ه16ع

١ 



 156 201111 511 "خ15 :

 001 اهينيوسف : لهصق هع مممأ, 16 منمصمتت ةللج>ع اه

 56 13270116 8 نورشع أ بكرم

 17هرو 8.

 مور ويضع زل امدنغ عمتعملسع 12 ةععمدلع مدعاتع لس دمتم

 مص 056. ]ره مه: ءان1ع قر هنو هعو م2015 : برعي يكقزجمو ء

 صلتومسع ينل دونغ ذغأ لدصع هردتستما» همدتاتهتلع هاج 360-
 انصحعدأ همرتحسحتتس , © نت عالم 2" 6دأ د 310111766 م31:

 1 اتا اتت.
 11ه 741 ها 749.

 آم منصمغنماتك هملتصمل معد ؟مرصصع» 1'ةصاقءملعمأ لكنص
 ةمممر لمدغ 1ع همميإ دعت ءوأ انس ماتسغت"هاتك ههد

 لتسو1, همدمصمع ةقالث ثِلاَك 16 101510176 06 17015, 013 عبار

 ةشالث نمره ل ونها7 اج همنط»ء 015. الوصف 16 م ءعمستعتت

 ههقر 1ع تسسغتدأنأ هدنلتسول تأ 1ع دتسغتدنتك ءهةيضاتسمل ةودخ

 هم همم" لدصتلمرسمتأاغ دبس غتوادع : 1ع ةعدك هنأ يتع 8

 ءطمدع يتملتتظفمع مدع 1ع محصتغضهاتك هدحلتسمل, ةقأ 46 1010#

 065 ته]طمدءد 7ءرج70دهتا0عد ممن“ 16 دات هاتإ 0001 لم

 آه م7716“ هدا 0000, ىذب هنم ىذلا ضعب : هآمد5 1ع مهم-

 مما وأ م6 عقول عممعالأ انتحل 7077011 0101 ةفاضا /

 6[ ]'هرم صع معاتك مدق لتعم ةنتامعصعمأا ينع ةقالق ثلاث أ

 ثالت ةقلات , فىصسصتسع هد لتطمزأ ةقالث ضعب ه1 ثالث ا

 ]رددصق 16 ةعومص0 هدير هد دتعاتغ لثعع يدع 1ع مآتتق معاتت 5

 لع ممدصط»:ءعو ةصلتعتغو مهتم 1عو ددسم6ةةهاتكق مقا 6طن

 نيد هنن مانتك عممصل, ع مدنخ مصقفودعدأا ةقالق عبار هزل

 عم116 ةعبرأ ةثالت لعاج : جامو هدد معاتن ثامطآتع ةماعع 6
 رحاتس 61211 هلتصد] أ 16 همسات هةساتصملر, هان 1ع ةزم-

 مما 0 ةصصعجتمم, ءا لتنع ةقالق عبار هان 1ع ةزممسأ لات
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 ىمعرتطع  ةعجعع ىورص همر»ما07071 017001[ هب لوعغم ,  ءأ لتتع
 4 5 8 ر

 ةقالث عبار , ههدحستع هدد منان11:016 16, ةعبرأ ةثالث لعاج
5 2 4 

 هاد ةعبرأ ةتالث لغاج . (' هوز نع نت نطل د1 6ع ”؟ءاتغ 1ع

 موقع ع5 طممأك : نابكلاللا هل لعاج مك 0011016-17 0

 "وام لع لعاج . 11 هوز 6:10لعدأ ناتعر لكهصق هع لععطتعال 38 ,

 20'1ز ءىانك محصم ةتونع 0ع 12 1ممصع ليسبعاف »6و6 مآاتقر
 ممممعسصعما مولع, نص ماتصم6721 0لتصسد1 : ©" عقأ ممانت"

 خملشع» دتصع معصردطعممع ندع نع ]ست ههدقعالالع 066 60

 [ددصق 16 7ع ج41, 1ع طممأ اخ عدا هز وانغ نتع مهن

 هممدم]1 6ع 164 6. 1

 1 هو 745 ه4 14.

 آهن, هد لتكدصت 1 نينثا ىاث لقم, ةمغعمل مهن

 1" لتت هك لصق 1عندعأ نيفتا ىاث 2 16 ةهدو 06 ضعب

 نينكأ : هر لتنح لمصع هتان 2225ءاتلتل , ةثالك رشع ثلاث

 رشع 1 16121076 06 112,  ءأ هنح [ةمتصتس , ةرشع فلات

 ةرشع ثالق . 0م معاتأن هاتق51 عات"مصعاطعإ" رشع 013 ةرشع

 كم ممععصتع مسمع وتلك مسصمموغ, عع دع طوصصع» مذ لثعف

 رشع ةكالث ثلاث: 66, قفصضف 66 ةؤفر ثلاث هو ل6ءاتدع, أ

 16 ةععمدل منسم 6غ عمتتك همصصرموم لعدصعتت"ع ةض0ةءاتصوطاع.
 طور هينلاعج ز1 [ذسغ صاعصلعع 16 :هممعسا» هن 1ع قرنا
 آرعو 2ج5[0 ىفي ىونت اهب هزومتلعددأ : 2010 511/170: م07“ 02:01“

 17161 06 076 ا المت 76.

 آرع ممقأع هحتسمتأ لف لتدع في ١ همدصتسع 00516 0010711011

 261 موري عراضم : 1ع ى 8مه] 16 ىفي هو: همهقءعلال6 )ف

 ءةتتقع لع 15 مونقعر 0'ةممغو نصف منعأاع ننثكماد 708 هنن
.886 375 

 ترد ممن ةصعمت ع, لقصف 1غ ءدك لمصت ذل ةوهتأر مءامع
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 ناعم 12 5060706 6 وول لت مرخعمصتعت" حنس 6هلزك همم

 ماك أ 18 م7078 6 روص كلا 560020, أ لتع

 ربع ىداح 0[ ةرهع ةيداج, منوان رشع حا رشع ىداح

 أ ةرشع ىدجا ةرشع ةيداح , ه( ةتصقأ 065 هنت.

 ٠ 17 هدو 745 نأ 4.

 لت 715 7145 2 اغتسل ْعاَشو ؛

 11 7 ه لصق هءو ممماق, هبابو 1 نيرشع لبق , ن6

 1م عرو1م لاتت 0 عقأ معنصصتقع نن'أعد م0314 : 1ع ةعطق ءقأ
 هبابو نيرشع لبق نمكذا . طور هيتلاعص زل ؟ةدتأ صاعصللع,

 ءمدصسمع زع 1'هن ل6زذ لتخ, 1ع ”هممعنأاا» تأ 1 مع

 لع ماك ندع للقعي م'ءوأ 10أ لانع مماتت 128 20قان16 أ
 رمت اه تسع, ءانةزوصتطع : هءام هدأ اع مقار 071 ]) 0

 5011 0مم 011071 : © عدا 16 باوج ل6 نركذا .

 / نم 747 هذ 750:
 طعوصمدععم هلت ع5 7 (7, ةهطحتصصع 31 2011 ماهفتاسلق:

 لع معصقع ندع اهس, لصق 1ع تعذ جؤجر هقأ مث لقصق

 ]16 ةءدو 06 دحيصلل جرخ . ةدتجدسأ هع يتن عة لثا لقصف 6

 مع 748 يتحصل 1ع دمدح نين م0476 1'هطز ءا ددع 1عودعأ

 اهرمطع مك 11610 عهتتك, طمدتل ([ا0' هز ريطا ,, 5[ 215

 هن ععصتتل, © ءوأ عم دجعضنم 0ع 15 م06مموزغتم نأ, 01[
 71011 02:71177106 رسمضم , هيع»عع ةمدج آملا سعسمعع عتوسسس 191.

 81[دت5 ممدتتخ هعاو 11 1ةتتأ لاتع مك 5011 16م1 مهتع ان يو

 هلا001> ]2017061716111 ©دنزت17106"7 رسرظم ...

 آرع معتق جاو ةدمعتومع ننع 1ع ريم 0 مك 0016101

 ةيربخ , معانا ةانع طمتق هان ةاصعان]ل ع همصصصتع هعات

 ةيام, هدت هت مادتعأ ورسم هءادت 06 ةرشع . آرع مصدمأ ةرم
 وأ 101 مول 011 ةارسصلا

1 

١ 



 5آ]11 4 1569

 ركمطص 14 معن جذم جه ممتع هطزعن ' عدقعتوسعت ندع 1

 ريم 01 نساك ه6 اذك هع دمعأ ذ 1'ةعوتقداتك, 013 عع

 مسسلع موتع نم ةانتحتا لن عغصتاتك

 17هنو 751 358.

 لان كمدصغ قى ءكفمتسع لع آلا/قونع كح ةعوطع عا د
 ؟مدصعيدتك لهصح محمد 4717010016 ن7هجات»011عدأع هتتدطع. ل ع دحع
 طمصصس عدت 2غ ءممتع» 101.12 عدلت عاتماط 101 56 101176 8

 2ع ات»ع : هللع عملتو انعت لع ءمصدحعم عداق].

 «.٠ بمدة هرج ععمزم1 نع 1ع ممم ىأ ممتنع 13126 انتصع ([168-

 « نم "ءآدتتتت عنز دس ممدع 1106 [ءعصصتم غر 11 1دتدأ 1هت16 كم
: 5 . ٠. 

 «مز"لعرع عم 1من 1ع مهما ىأ ةجعع هع ممم 1206 عتططتم «

 « 5016 بنع1ع ممم[ ىأ 506غ ح71 06 دعبل , عد 5066 لات 15

 « 1'ةىهزبع مهدمدعم هرج 12554 نصع م1156, 5014 .ننع ]خه ا

 « ةزمانتع يتعاودع جداخع ءاطمدع. آلدوصق 1ع ءدق لع مهتتكع ةعات-

 « 1عصعصأ , ةل, ممانت' 1صاع770ععت“, 02:56 5ع 0ع د 2م

 « انصدم 1206 ءععصتسغ, 11 ؟جدتأغ لمددطعت“ ه1 7107: 0ع ع

 « مممغ تصع 70عآلع مدمعتللع ذ هعالع لدن دمدح م06[ ععصتسُم

 « دادتخ 1عيدعأ هدمطع 12 يدعداتمس , عا 11 ؟هدغ "عدلت ع ماعتس

 « 1ع همرد لع هعاتع 70 ءالع, عدل ةزهدتامسأ هع]16 ع5 16 عق
 « ( لع مه]مدوعداتمات ) نتن آنت ؟ىأ ةصه]1هودنع. .51 16و ه3

 « نتت م6 ءعغلعمأ ةةمزعمت هددت لتعأر ءمصصصمع لقصف هعا يعمم

 « زن16 : ]'ه1 0ءدمن هتاتك ناغلا هسوءع عانقت لكأك نينباب , 11 1ةات-

 « 0016 لتع ناخم نانءاك 5071 ( 005 لءانمت 07115] 7 ؟: نينم

 « وانعاو 5011[ ( ءمد لعسمت كاك ) 9 ممهتف , ممتن" طعم 1هتصعر 11 عماد

 «درتعمأ لع مع مهق ممصمس ءعر* 1 7هزب عالع لم همن طضفل. هذ
 « 1ع صمدم ةمزغ هن ةلضونل عع 1ةصلصتص , هموحصتع تفب , 1

 ين م ع

 "» منام لزرتع هنم : ءا, هوأأ نغمزغ هنت لسدعأ 1؟ةطتستتت ,
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 « لترمز؛ ناعفم , هد معدلمسأ نتتعؤععمأ 164 7207 لنت 1016
 « هن0لع 16 م هنوصع لح [ةصتصتس : مهدتعسعدأا هذ 00

 « 0ع رمان ةتتعع انس شنط ( © ءقاحف-لتتع ناتنم ). 5116 ممدد

 « عوأ اتص مآااتصع] 1ةدصتصتص, هوصتتع ةويسن 025 061

 « ماتتهمع : 001 70111716 0قأ م055107116 م0117“ 0671017165 217171163,

 « هرج لثرتت تانم, هد حز هرتامصأ غ ىم دتنح 117 ءأ انتج 10. قاسم

 « لذأ : 0671017165 06115 30111 011115 17011867“ 0071017105 00115 1

 « هدمت" ثع “, 11 !مددغ لتعع, عد صاع 0معولأ 211 ةانز عأ 9

 « مز"عمم1 15, نومم , عا, هنن ةان]زعا ع5 لعرطت علك , نيغفم , أ

 « جهزت ةمزص لع معدلتع ييزعدءعردأ, لقهصق عوق لعات> 000أ5 ,

 « 1ع جمس طصقأ. 51 1ع مممأ ةماعتمودأتك 5ع زماسأ فذ ةتتاتع

 « ءاطمدعر 10م5 ىم معوزع ةصحتتمطاع ز هك عوأؤ نصع 2102

 « 2ع 51, لهصق ع5 ؟جعرتذ طاعرد كمصصتتق, ه2 2 016 لهطق ©

 « 235 نوخم . ه1, 32م165 1ع 2206 ىمر 11 ]' 3 انت 2013 1001

 « مماتتاتا1 نات مزح 2216 مملصأ ءطصم10اإل6 نصع همصدز هدد ءاتماد

 « جحتدسأ 16 محمأ ةطاع70عمأتك ىم , هرج 1عنه م2010 1

 « ممم 210م1*ع, 350115 10115 163 مملصاق لع مانع, 376 164 200

 « نتن 2 م60606 ]ماع 0عهختمد ءأ انت إل 2 لمصصغ ]تعات. »

 17 رو 0

 اص لتةدصغ هوح و ريمضلاب , 1'جتتكوسس ه هاتر زو كمتقر مدتص-
 كمدلعمدعمغ عد دنع 16و ه1[7ءاه5 00710770115 ةراشالا ءاهسأ ,

 ه1 6011]00'1/ 2070711 لوصوملا .

 11 تق

 آم تولومع لد ؟ةرصتصتص هو طمدصتم6 ةقراف هن قرغلا آت
2 

 ١ طدصق 1كم ماموأع وتمست»س ماعدا همدطع, زاهت ةدصمم56 سع انطق 5ع ؟ة-

 ا روق 11 هدأ ماططق مهكاتععأ , لف معصقعر, 06 ةودتلع» هع طقمأ

 نودصصتصصع نيتفلتتطءواتك رهوش . (0*'عنا 0'ةرجعنو عام نسع لدن مدحت 1 دق

 مم عست 6 00



 كل 101

 موينعع يبا لتكاتسودع 16 ععمعع ؟ةدحتصتص لدن ععطتتع 2083-

 هتلتس.
 17و 4.

 آما عانت" 7عاتخ لتنع ءارسغ , 1ةصحتستس ع دق , 20 «ءاتك
 اني

 لمصخ 1ع ماصسعأ, ءمصصمتتس تتح عاتع ععط1ع3, 65[ رغ. (ن' ءةأ

 ند يعسصرم]م 0ع 12 1عمصتسمتكم [ةصصتستسع اة م0101 ©3-

 مدءاؤرع 12177 هسوع العم دم تاذ 01 ةدودق .

 1 105جخْ 5

 آ.”هلز ءءانك ىلوالا وع مةجدمور6 ذ فلالا دودنع-عدتعمسلتت : ذل

 ه'دوزأ 06 12 عهصتسهتكمم [ةصحتصستصع ةئتدمأ مماتت“ 3136161
 017'1/ 57/ رصق تاذ ه1 ةروصقم .

 1 11 هرتو 8.

1 

 آع لعصتءع» طغصتماءعطع 0ع هع معد ةةهدتطع يت'نمحد هذ
 معودرلعر» مرمصمع ع5 نوم ممتعو 1عو ممماك [ةصمتصتسق [عطمتح

 معو مدع تنص 011/ طرخعأ, نحت ةممدعان عصصعاتا ذ 065 هدم

 ةدتاعع5 نسمع هع]1 ع5 رست متعمسعما 0' غامع اصل تق.

 17هرنو 69.

 ]م لذ5د6+2 ىنيعلا تلثم ءالغنا , 13111111“ 16111006 35

 تصع ةعداع 1هدنصغ 1عو مز5 ؟م_تمعو ءالغفأ , ءالعفأ عا
2 

 ءالعفأ دن مع لت ةمعمصأ ندع مهن نصع ةعاتلع 70ه ءالع.

 17هنو

 ]دوصق هع دجعرو , 1[ ير معووزمد نيعلا قلطم هزوصتلع : 6
 وانع ؟011 اه همز واطلع لع اه ةمعمج0ع ”ه071عماع. ظتسفت 1 !هدحع

 ءاللاعف هوودز:عر0ل 143 امز5 3 ءالاصف 1 ءاليعف 6
 هدح" .قب# مب ن م

 ءالوعف : ه1 0ع ممممدعر 13 !هدحصصع ءالعف , هنن طمماإتعد 0 24'1-
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 لئاتمد 065 مدماو ءآف قلطم نوهمعااع وهم دمأل آم نورنا 0616
 . .٠ 0 7 ' م >

 00 7001601, «0مطح]»7ع20 13 17015 1010265 ءالعف
 م نو ل

 ءالعف 6[. ءالعف .

 17 نهرو 9

 ]مع مسأ 1 طددنأغ ةداعصلسو مهعع مسأ تت 207 وان 1
 36 16771116 705 م07“ 11116 19117 0116. 19 هع دمت 3 نيتتعأاوانع
 ه:1مو6 ريظن مدتحمت هعاتح لمدغ 1 لعيمتغسع مملزعملع
 ءوا تصع 1ةغامع 1هتطاعر هتصقأ, مهن هم 0 نع 85610-

 طامط]ع ةصهاموتع 5ع معمعمما»ع ةعصاتخع 06 كَ 5 201

 1ع ممم لع هعازلع لععصتغ»ع ءدمؤءع 00ز[6 ةاحع روصقم .

 17 هرتز 7

 1)ه25 © 7615, ممداعلا هوا ][ةصعطمدخ[, هأ 1]' صمد كماتك

 651 لقنب , مهدتنعع نت1 ا 2 ءالتمدو ع يداك 011 لصاح و

 ه1 تكباث: نانو 2. رسصق اذ © ىم اذ , هع ىو 69

 صفو .كتكءمصفامصعتعاو لنمو نتن هدأ ممانت ةصاغعنلعطأ

 16 مدنمصمسم "عمك عممغ لفصق 50'1ز ءءاتك ؟عطق] ةهدتف-عماتعطلات

 آر عصر لثتص 00م2 روصقم عوز اهع , ه6 ءءاست لكتس ممن

 دو للم وأ ع) دحح : متو 11 نأ رخعمم ة0انعت» نع 16 0

 ه6 16 مدعم لع ع لعصتع» همدح هدأ ليدوتنت, د ءةتتقع لع
 10 مدعو © 06 ]12 كصع. 2ةهرع لقنب , 11 !ةتتك ©

 اًعامس , ع نبتت ءوأ 1همم56 16 اًسايف, هتسكأ ينعزع ]هن 6“
 لت م6 غل عممسم عما.

 17 هو 09“

 ١ 4 راس رر رويس

 (02 ممتن, هنت اتعات 6 رخآ مرمدمدعع» رخل :

 ه1 ةاتتتت1 12 1ععمر» ع3 طخقظا15[13011 016 '31 115 138

 16و رعت. النص مرصصعم[ة[اتت“  لثأ ء م10م765 اعاتا0ق :
 9 ب

/ 
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 دلعجأ هرسفي رمضم لعف لوعفمر خآ : هع نت مدنماتحع سنك

 2 1 رحآ و ل اا

 17و 0

 ©م عجن ماسك 1هزص هع يت'ماط مز6 ةماعصلمع مهنع ةلامأ .
 طوع 1" يعصر م ىئسم , 1ةتتكعاتت» 7ةانغ 1201006 065 مهمدمق
 نمت ه2 ممدس عمصعا مماصخأ هذ مصع ةعاصع 7؟ةنطولعر ءغ ىبتتا

 ةممعا1ع, ذ هدتتقع 0ع 6613 دماج . 20111 5ةوةان1“ هز 101

 طرعأ ند 1ع 1عحصتصع (ءأغ يدع 1'هد همدصصتع ةلوبجت, مه
 نتنمس ةوممع 511 "عددمأدعع انتلح© و 01 آن ىز 001+ ةأنع

 كفىصح كات, هنت لدتعأ , ءط و هان عا ى ر 11 1هتتغ 77ه 51 تعا 0117

 طبعا هون هدير هب هذ ةلامأ , همدحصع هءاد 2 آنعت لقصف 1ع 020+

 ىتم .. ار 035 0'ةكلتتمم 2117, © وأن اتت ى 01111 1910[, هن

 لسعا, ةدطواتطدعت» 8 10172 طع ةتصفأ, 51 1خهد مم510 6011+
 ىنم ءمرصصصع نص ممم 0ةءاتسمط1]عر 11 121101014 لتعع, ه6

 1ةتودصتغ مهقدعت“ هن لدنع] ,. نايثم .

 طوب 16و ماو فلا دق لبق ناك ام , 11 1هدتغ ةماعصلع
 1عو [عحدصتصسمتكمدك هجلتصهتسعو لحن لددعأ, 011 115 00101

 06 07011 هسسوتنأ اماتلع همس وامر» ع ]' لان طخعأ نحو هدد حى

 171هزنو 789 ع 5. : ٠

 آوت اتت" موقذع . طمهتساعصمتأ ف 0ع نلتت همدععتتت# 9
 ممدسف 0ع 15 هدا1غوم11 طممدحتمنع ذود . ْ

 دز 1ع ةمجدعم ندا اعمصتصسع هعو ممطحق امنا 1هدعاتمد لع
 ةاودع ءمتوعا6غتمأت ومع لح [ةصدتستس , ءمطحصمع 3 ءهارج

 6«( ارحم , ز] هذا ده ءطقموع» هدو ا

 ثأر هات ءمصاتخةتمعر 11 عمت موعمخغع, لكمصق اتصف ؟ةعاصع [11-

 11[ نرتعر انتح و, 2020126 5 ءاسك . نان وأ م01 وانننك

 هدتناتتت ىو مرصتمع [دتند ءايحع, نتن وأ ممن ىايح : هدنطتعم
 هل 1مسصع 12 لععصتفمع مهلتعدلع لكدص لع هع يسملمصتت-

15 
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 [ ع 0 ةررمعلا6 ىابرلاب قلم , هورصتصع . لدصو ءايلع ,

 لاتك 65أ مماتت' قنايله [هرصغ لع 12 ةملصع بلع, مدت 74

 72606 قال, لوقو 1هاتك 665 ههقر 0م ممتغ, عد ؟مسمقمأ 16

 لسمعا, همصفعتج عع 1غ مدعم وهدج 1ع ءطفصقعا" هدو. 4 معان

 لكمصع لل ناعءاسك ه1 نأواسك : ه( لع ممع , نا ءابلع 013

 ناوابلع , 6

 لدن لنزذ ممصفمودغ, ذل ) 2 معاتر ناتع لقت 6و[ قال-
 ممصرتممم 06 عامس : هتموأ لقن ىلع هةيصتاع 34 0011/07776

 ['همموء, ءا هدأ 1همودغ 0ع 1'ه7:01001 ساق .

 17هرعو 78

 طونخ مامتاءآرمتت»18 لب 1م معمت» لت 361 قدبل 00 ىلع ع

 11 اهدا ةماعملمع 1ع ماتصعا 501» ملاس .

 11 هرتو 50

 11 ه'هعزا 101 045 مممأ15 [عأ5 ندع ةاقف أ ةاقلم متت

 معمصعمأ ع3 ممهكعاتاتسق 0 6أ ا (011320 هدد 1مم ع

 ]عد ماسسكعا مدع ]2 (ةمصتممتكمد تأر أ !ةددغ ؟هنمع (هدف-اذنأ
 ةطواسمعاتم» لس كف ينت ؛ءعصتصع 1ع ةصعتلتعت“, ع نست هز

 ل15موتنمأع: ةهتصقت, 06 ةاطق , ةاتف ه6 ةاقلم , هر مرت

 16و ماد 615 تاوطق , تايتف 66 تايقلم , هم دع مدكسمهمأ

 كلفف ل 0

 11 هقأ طمص 06 ظلم ةكلعماتمم ننعم ميعأت وأ 00101
 ءم هر ضء

 ةيحات , 0 0 ةعاتمتت لدن 766 ىعف . .

 17و 7873 1

 آهطزما لمصغ ة'همعادمع زعأ م0176 211[انت“, ء5أ نانو م
 حتت انام يسع ممراع هع هطقمتاعو : ذل 5'ةعتغ لعد همددك !ةصدنع
 ملصق نتن [مممصعمأا اعدم ماسضعأ هس محمر عد 0ع 12 ةءصتع
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 مهتومس تأ , ءا نأ, ةهرتمضأ هن زمول عع اعد 3ععمطلع -
 لتعوملع لز يصفع, معدجعمخ, هنت ماستعل , 1انخ .لهدصعا" انصع

 رهو عالم, ]بع دعصف لع عود عبو عوز ظعتلع ل ةدتمتت : ذل صع ىتكاتعم

 لع [ةتنتع هطقعتكت عر ادع قالثلا عوأ اندلع 116ع2266 م01 ىثالثلا ,

 ©[ لانع لكش هوز 12 ممقسمع كطمذع ندع كرت 011 كريسحت :

 هع مومو صتعصغ 06 لكش , ممن 1103 لمصمم هنت 216

 065 720025 01 70711645 تاكرح .
 آ.ع5 م0658 لكش امج هءآف ىبيع عابتا هذودتلا هدأ : 6

 611 10771101116 10. 50001106 007 عه1© 006 10: 771107©:71©, © 001171071

 0 هوااء-اغ آم هف»دع ههربولاع امدخ هءاأمسعأ هنأ 2106.

 آمر

 آم 220 اغضو هدمت : 0071/0771167111 ه [' عاكات11011 01

 اهوهو+ هأ  آ[سعدوب م"71711]

 11همو 5

 (نع 7عرتو 001غ 5 عمئؤ صلع عرج عع ةعصقر تع ممانت' لهدم عا"
 جدت مانعا 12 ؟مصصع لعفأ , يندصل 14 ةةصسوتلتعت 3 عتهأتع
 1نسعم , 11 هدا صلت 6معصخ , د* يبدع 12 هن: عالع لع 12 م6-
 ممتغرنع مهلتعملع دمزخغ ددص 0170, انتح 166576 011 انت 01107117110 :

 د0 نتع ]12 1عاانع 1 كم ةمزأ نص 411/ هنو ند

 لها انتح ]/0 301:65 انتحن 0570[1, 013 1313 100:10 3015 انتج 0110711-
 ممم ممهتك ندع لعتع همصلتغمصك ةمصغأ هنقغعد : 12 م76-

 رمتغرع , ندع 1ع ممدم ةهزأ [ةصتصتس رز 12 ةععمصملع, نيتتل هنهلأ

 مهقر عم ىدتك لعد ينقطع 1عامعن, 16 قف فعوعاةمتماتومع ليت
 ععمتع ؟ةدممتستتل.

 11و 0.

 11 ءوا معدونع ددمعسلت 0ع اهتصع هطقعتح عل ندع دوم

 ءوأ م0101 مب : ممتن 11 ءوأ ذ معمزتمو لع معومقت"انع1“ نع
13 
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 0 6وأ 7 1 لذ ةيئخد نتن 2 1مم ]هتافات هذ م101202-

 كو ةلعفا هان نعد 0ع ةلعفا (رعاانع 0طوءت هانم ة”ةمرمات وت

 3 ا 3111165 5 3 هع ءطقم1 6. :

 17عرتو 0 '

 [ةتاعتس» عانت لتتخع ندع 1؟عدحرمامأ لعد ماسعاف لع 3

 1010 ةكعف ءوأ اتصتوات عمم عا 10206 ةددع 1 5مو لقت, ىدتحق

 لاتونعاتسع 072010016 سايق هاامعادع هعاتنع 1مدرمحع لع مالتح
 معا ذل هعممتسعو 1همصصعد 0غاععصتسغعو لع ةذسعاتلت عاق.

 آ؟كوتو 801

 1.65 م05 ىقف ًالالعا مغ ءودصمل ال6 نتنتصسع عهد

 ةتوذع مماتت“ لاتع 145 5 يسم لل نا ةمعو كمدصغ 11 ةةعتأ

 مرععممس عجأ هنت ماتتعأ 13 ؟هررصع لسعف , عما نتتلك ةدردوت-

 نعمصعما ذل دتصسع ةهعاصع نتت دع :عداعتسممع مماصغأ 064 8

 "0 ةلع نرح : ©[ 06 ناتت ةانتأ م0104 لانع 01:عمعالأ

 عامنع 1همع لع ماستعأا ةةرممآتوتع ةتتح 20223 3
 لختصع ممعلصع ةماتت"لع, عا انت هدخغ ممانت" 1عاغخع لع متتم1هدعمس
 تمص تنص !]/, همدصتصع مامز ءا تاقب , ممتد دان هع عد لهصخ

 11 7 هد هج ينعاولنعك ععدط]م] عد, همدصتتع نفع , ناتت قا 1

 مادتع] 0ع نافع.
 11و 5.

 آ.ع مرمأ نيمز اهنا 10 1مهعاتمد» 0ع ءادتبم : 11 عون لمصع
 يف .س

 م0112 نمز.

 11هنو 500.

 170 ع هع نتع ]251 03[ ةانت' 14 02201 عضو , هات 32 703

 1 17عرتقه 0 ْ
 و ا 5 م

 آ.عو م05 لاعف 6 لالقعا ةمرد6 مماتت لاعف ع6 لالقعأ و

 ع نيا هيأ مععدوتدع ةصتتلع 0ع ؟هتعع هطقعتتت عل“.



 5111 ]ع4 157

 1هنق

 آه ؟مصصع لد مانعا لاعف ةةمماتعتع جاتفوأ طاعص ةانحخ

 ممدصخ 06 12 ؟ممصع ةلعف نتف هع 0ع 1 !هرنصع لكك: لع

 5: ةممأتوانع جانكذ1 ةاتحع 20225 065 ؟هدتصعو لعف ه(لعف ,

 [ع15 نتع ِِ أ هويت ه1 هنتح 6)20؟ءاتكك 7ةعطوتتخ 0ع
 [هرثممع ليعف جدن ممه5ءهداتس ها ةليعف مدح [ةمدتستسر م0173711 1
 هعو 30) ءءاتكذ ةهذعمت م1135 لقهصم 16 ةعدق لع 30'1) ةءاتك ؟ةرتطقلب

 ةعاتك 01 0عاتعر: لع 12 1من لعاف , عا طماط ماطلع ©2011-

 مدهصأ 1ع ةعدق مهقدزك ة6ةعطغ 12 !محصع لوعغم .

 1هنتو

 | هييثتأو 61 565 لعسمت 1111115115 , م31 ([ان©

 1'جلر ءءاتك جععطد1ل لع 12 1مصصع نالعف معد ةلصصعأاتع , هان

 1ةرومتستس, 1عو لعاتج 10170165 ةنالعف أ نم.

 1همو

 1[ ع1جاتج عمم عما هلت ى 002561776 لهصق 1ع مخمأ ىغق , 70

 هع ندع ]'51 لت ك-لعةهصخر ةانت' 1ع 7585 4.

 1هرتو

 آ.نو مما ءآغلا قلطم ةزودتكعسأ : 06 نهعاوانم ن0 6 0
 011 2]01ءا0ء آه م6111 "1ع

 آرعو ممماو ل لعفو م:6وعماعتا يتعألاتع هطقعاتكلاغ 311”0-
 امتأ ماانك نتنمت معاتك مانع وأ 1ع ممقأع هج ةماعررلات ل1

 5 رم

 لعف جت ممددتس2 أن, كان لعف هنن عوصتاتل. آل هزعا هع يبدع لت

 4 6ع ةاتز عأ اتص ورسم ع0 عانق :
5 
 لوذلا سس ةلمجلو نودذخع 2|دتيمربخ هلو ء) لدبي لعف
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 نا لهتجيو ٌلوعُت هل ٌلعفو ريدقت لعفرع دنع هل ىكريمضلاو

 قفا ةناغا 4: ىف ريمصلاو ننجح الو لعفا نعب ارد )| خي

 ىلع حي ىتلا تادرفملا نم ىا لوعفل لعفو ريدقتلاو لوعف

 عطقنم هلو لوالا ٍلعِف ىلع افوطعم لعف نوكي نأ لهتخيو لوعف
 دل لاقف فناتنسا مث لَم ركذ دنع مالكلا مدا دق نوكيو دع

 عمل ف لاعفو للعف نيب كرش دق نوكيف نالعف لاعفلاو

 نايقفو ىتق وحن نالعف ىلع لعق عجج ءاج دقو نالعف ىلع

 ناو خاو خاو
.518 115 

 ورع تصع ائععصعع لمادا طماتق ة7هددق ءان 9)06 مآانق1ءانتتو
 2 همم

 هععرصإ]]16و , اللعف , لانأ 56 اتثماتتتع 101 ءح 121 06 مهلك فغقو ,

 معرل 1هدتا-ة-امتغ ده (عنطتسمتفهدز 11 5ع ماه م266 ءمدمتاتع
 5 مر 0

 هز م1020261:016 [ددح5 1ع ممتع 035 لعف ء(6 لعف .

 1هنو 9.

 ”« ,د يم مد

 11 1ك ظطلعع ها عصاتمر> لانع العف ءوأ موا“ ءالعف.

 1و 8201 3 5.

 طوع 1عو انخمزتك ءىعتت7»] مو لشأك و ضئاح ه6 لفاص , 811'1-

 اعاد ةصلتومع 1ع5 مممأك نحت هدغ 211 ةزصوان]ت عم 19 !هردع لعأف ,

 مممتف نيتت [هدن[ع[هزك ةمرصغ هان لعد طمطحق ةاتطوامساتكم , همدصصصع
 لفهاك , هدد 165 ج0) ءءاتكك 1عدومعآك, ةمانق 19 !مدنمع لات ععدتع
 ممهفعتلتس , 5ةمماتوتعمسا عامنا عممعسا ذ ع5 ؟عطصصمعق

 0010 نيو ا , هان, عمم , ع5 طمدمم 20 ةءانلك سيتت طع 5ع

 لكعدأ ننع 0ةصتسمهات» م11765 06 رهتكمد , همددتتع لهاص .



 مان 514111714 109

 17و 5

 ]كد لووصا هبببستو , 1ع ةصلنوتع 165 10حصعد

 ةلاعف ل ةلاعف ف ةليغف 6 ةلوعف : ه4 هع نيل 01146)3, ءان اذ

 هلازم 5 زصلتومع كسو ةساععو ؟هصعد نينت مع 0116عصأ

 لعو كصو م:6ءملعدتعد ننع مدع 1'ةطوعصعع ل ة طضمل ءهح
 مهعا6تماتومع لس ععدصع [ةصتصتسر طمهتك ةتتخعاتع]] ع5 لان 15

 ]2 ؟ةردصع 0ع ماسمتعا لساعف دع ةةجواتوتع ين'وسكمسأ نانع
 1ءد ةلصئسلت عرت5 ةمصغ لب ععصتخع 1ةصتصتس.

 17هنو 4.

 آم (مرصصع لع ماستعا لاعت 011 يلاعف , ه1 م1110 ٍلاعف :

 مع ةةمماتودع مهك انصتعاتعم عا ةاتع 20125 أ ةانع 6]20-

 انكك نادت هذ هنن ةلضون أت عع 13 مدت ءالعف : وا 30101

 هءاه نم'لكطص-ا[د16ع هز هددنع اعبتا سايقلاو 6 ىاننسءع 07010'1-

 واعز هءوف -لتمعب ةمؤماتودعتم هعانع 1ممجع لع ماسعتعأ ةثتح
 ممسك لمصغ 1 هيوم 01 انصع مضطو نتن 56 ا

 0ع د الاعق ب 1615 نتع قلع أ ةاقلع 1 رش و 5 كاك ]|

 ل 2 ةتتقذا 0ع5 ةلصعات]تعرتو لانتر هد مةهقؤدسأ هات مااتتتعأب 20-

 رم عا ممخغ 12 10م لاعف ن 1:ءهععاسوزةهر»د 0ع 12 ؟مهصصع ىلاعف

 همام ةاموم , قا ماوص : ةوقرع , ماتت“. قارع , 66:

 محهتم [طصعالآد1نع مثه مدق زاتعم ذ م0205 0' هدام لقصق مو
 لامن.

 17هرنوإ 5.

 آربع 7عرطع دج [هرحمصع 1عا اتسع م10م0351100 ملت عون

 06 06 بسن , هموحتمع 16 016 هىم7عووفمخعمل انت ©0120

 126268[ ان* : بسسنل ةغصلا عضوم هاب آبع م6

 مرد عما ماعانت» اصلتومعر عع عد اععصعن, 1ع مهمالعت
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 مععمدصمث اع هذ 1 (ةحصتسمتكمد ى ة3أ مم10766 ديدجتل

 بسلا , 0”عونج-لز16, مما "همعاع» 1ع ةودنحتعمتمع ل'انصع
 معاهم 0601976, 7 هان 06 م0176 :

 مسالا ةلالدو ءايلا نذح ةيحالصب بسنلل ةوآي ام نرعيو ٠

 كاذل يلصي ال ةبسنلا >ديدعتل سيل امو هيلا بوسنملا ىلع

 ةدداشملا ءايلاب ( زو ]ذو عضو ) عقو ام اهدحا ينعون لمتشو
 لنج 01780 ةيسنلا هلاصا امو ىسركو حن

 ىلا بوسنم لصالا ىف هناف ىرمسمم مهلوقك اهسنم بسنلا را

 4 ايبق و ةردم

 1و

 م هذ[ 121 عددعمأ نينع ىساجع ةوأإ ممانت ىساج : «نل

 ذ درج , 11 1من عماعضلع مدت 1 ينع 165 دطمأاق 06 كطك]

 1عموو لمصدغ 11 د'هوتخر, دع معمكعمص عدا ةتتعاتسع 063 16[
 ناتت عرج عما هذ هدد عاق عع 1عد ؟مرمحعد عوسمست 2060163, أ

 رع مل

 نت'مح ممدصتمع 070765 دالوز , همصتسع ةودغ 163 1ةااعق

 تسمم 03135 16 27206 لديعتسم , عدونا 06 12 "ةعزطع لك .

 17هرتو 8.

 تأ لهصق 1عو كصو 1عا[معو 11 ١) عده دبصع تتر ةدطق 61
 نص 70م6, ةمدت ات عصسصع هعمعدلدصأ ذ 12 ههاغوم6 عد
 1عأ1"ع5 نبتت 10دأ 13 1ممعاتماب 06 كيفمم عمق , همرصتصع 51 6

 ن 06 قنرذخ , هان نتن هأغ انصع ةكلصتام هدرعدصتوساتع 376
 1ع تر هدد معاتأ 1ةتخع ةةدمطع» 1ع تعمدصعاطعمطعاتأ ةاتت' 50

 1ع, حن اتعت لع هن سس عم» 18 ةصونتفقسمع 1عاعع لح طممأ :

 ةهتصقأ هدد معاتأ لدعع, هت مااتتعأ 06 قسردخ ءا 0ع قذزرتف

 قرا لخ ©[ قزارف ه1 آئءاد 06 نراذسخ ©[ دزارف .

1 

 8 رس ىءك#

20 



 جنو ضن وشيوا 2327 يع نيالا حاج

 51111 14 1:11ع 4 201

 17و 9.

 آ,عو. 82015 اهخ كللا هرثا انيل كي مل ام هزودتمعمأ :

 ل ل ل ل

 7165776“ ل 007111876 , 176 5011 ت16 !ءالع لمدعع ىجأ , 0

 ام 51116 0 م11 21611116 10 |00آ6 01 |0010 16 7101

 همدصطتع 5 0 0 م أ قينرغ

 ]دوق © ©6038, 012 © كلل كفانا ]205 . اع 1ع 22©©ة-

 5011عر, 20215 هدد 12 ه«مصقعتت7ع 51 ©1164 ةدؤ نص ىر ةهغ هد

 ءاطقصعع ع ى وز ©11ع ءىأ تنص أ هدن انت7©ص و . 0م لتأ كهدع

 سيطارق, ليدانق , ريفاصع و ىبعارف © قينارغ . ط1 عو-

 دام نيل "عدكعتمع 101 كغ 16و 1ةع5و 1هذطاود يسستعفءءمخعو

 ةهردمعو 12 7074116 ءمصوغمغ»عر أب 14و 1ةنا7عق و © ى 62)0-

 اكل ل
0 

 نرد 116 لقصف ماتقتعاتعك دممصتتكهتأ5 اهبخ : ممقتك هع لندن

 متماتتع نمل امددغ انعم اه , كعوؤ 1ةصقلإلو ع ددتت»هصأع تع

 ل يصر[ تدصاع لكدس ءمدمصصم عر أه عانت“ :

 ىلا اضم وهو هفذحا هرسفي رمضم لعفب لوعغم ٌدْيَآَر
 امو هيلا افاضم نوكي نا زوجيو ىداعلاب لوعغم عابرلاو ىداعلا

 ميلوقك ىبل ىم ففخم وهو كيبريخ انهو ةيردصم ةيفرظ

 ىف ةغل ٌكللاو دّنآَرلا ىلع دنآع ريمض ناك مساو نيش ىف نيف

 ىذلا ربخ وهو نيظ هرثاو اههخ هتلصو ءادتبم وهو ىذلا

 نلخلا'انبلير: اقتارلا' كن“ فريلعنلاو فرد هدفت لوطن
 و

 هّدعب ةجللا هب مخ
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 17و

 ٍِن 3يإ

 11 وأ طورص لع طتنتع هطوعدتع عر“ ندع لؤأغ ةقأ 1عأ م0انخ
 27 084 ١

 لخغ , 6]30ءا11 7621 06 لخأ .

 لع دع مدتتك مم عيص موعطع» لع ةتوصقعتتسسع 66 ندع لتك ةاتت

 نع عزك انص ءمصتصسعت [ةغ عانت , م0عع ينع هعاه ةصلتعنتع لكتسع

 مدمتتت نع عصف ولع 16و مهماتكك نست لمزح عدخغ لن ععصصتسقعال ف
 ةانزممرخسحعر» ةع"متضعد 1ع عقر مدتخ م161ةد:عدمعق هذ 0'ةتتأت"عقر

 لوصف 1 1ممصهأتمسد لعق مانتتتعأف.

 ىف ناك اذان ليعاغمو لعاغم لاثم عمجلل ءاذب هيلا لبصي ام ةياغ

 ناف نمحح نيدءانفبلا ديجحناب ةوأقب لخب مه دياوزلا ىم مسالا

1 

 هلتليرش هلام ةاثاوؤلا نم قبآ ضب ةاناباو ضب ندي لاَ
 ىفف اقيم رق سف اذاف نذاملل ريح ايفاكت ,ناف هزيغ نخجو
 لم :عيمجل ءآقبو ءاتلاو .نيسلاو :مملا تناوز هثالث عدتسم

 ىيسلا وهو نيحا ةعبرا ىلع داز ام نحيف مال ءانبب

 اهل ىلا ةيزملل مملا تيقبا امتأو عاج هعجب ىف لوقتف ءآقلاو

 رئئاس ىلع اهل ىتلا ةيزهلو مسالا خي ىنعم ىلع لدت اهنال

 ءاقبلاب هاوس ىم ىلوا مملاو ةلوقب راشا ةدئأولا فورشل

 17هرو

 ري 9 17 1
 طور :ةءعمصرم]ع, 0و ةزصوان]1 ه5 ددنلا أ ددنلي 11 1311, عد

 معاممصعاطةصغأ 1ع نر عا همصقعتتةصغ 10! طقتستم ءأ 16 ىر
 - ر 1 0

 ؟ةتتتع 1عد مان عأو ددالا ءأ ددالي , هأ مدن ءمصاضةعاتمص حلا
034 

 6[ دالي .
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 17هرتو 59.

 لب مانعا 6ع نوب نيج , 11 هنأ, كمرركم مم غصحعما 3 ؟عأأع

 نواعم, لع ييبازج , عد دان مرة سدوم 16 ,ى عا 0025617ةضأ
 ]1ع و ناتنمد همصتتعرناتا ع ىر ةاتئالمأ 6ع نان 2 616 لق[ ةانن'

 16 معتق

 17 هربت

 1)ه ىدنرس ه6 ىدنلع هد معاتأ مرصع" 3 7010516 3
 و هر )ا

 مادصعاو دنارس ع6 كيالع , هنن دارس 6 دالع: 63 0عد-

 متفرد ؟ممعد 0ع هزعمأ , ةدتحدسأ 1'ةصقل هونعر ةاخع 3

 © مهم000665 ىدارس ع ىدالعز ممهتك هدد ل36 31 20201-

 ددتنك ها هج عفدصتاتل, دارس ه4 دالع , همدمتص# رأوج- .م0اتن'

 ىراوج , مادرتعا 0ع ةيراجر ح 2'1عمدكدتك ذا حد لتسع ىدارس

 « ىدالع همدحتت# ىراوج .

 11همو 856 3 8.

 كم ععصفمول, 16و مممطمعد م006065 ةةجرانسعسأ ذ 18 10د

 مدقتتمس لعن ماسصتعاك ةسؤونلتعت5 ننقل 11ةظان تعفن و
 ([مر:1ع5 للاعف 6غ ليلاعف , مغ ذ ءم]16 لعد لتصتتنصاتاتلق نانت
 1درع ةدصغ ةصهلمومعد. (نع ةمرحا هعد [مهمطمعو لع ماستعا يمل

 اذن ةداعصل» ع. مقنع عمجلل ىبتنم . (110رعت هذ هع هانز ءأ طق
 هجمت هجمطعر د* نلتخ. ا. آ, م. 372 .) (7نهصل 1ع همدد
 لكمطأ هد 7 ةدغ ؟ةتتنع ند لتطصستساتكتك 2 انس هم عدس ل همددطت»ع
 لع 1ع عور هرج ادت 1هتغ 6مرواتت: عز, كهصق 16و لعاتح ءهق , 1
 ممغسع مءعامهصعطعمد عدا. ةتسفاأ 064 لجرفس هدد منع 1
 لتسصتصتناتك جريغس , مرصصتع 16 مآنتتتعأ جراغس, مونع 1ع ©-
 (ممصعا_عمدعما 0ع ل. 1)دصق 165 لعاتخ ©28 ةاتقفأ 058 معانأ
 ءهمرصمءررقعر» 1ع معابنمص ءطغعسمعمتأ مهل انت ى ([111650عانأر, 101
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 رصاضملستغ داعم 1!ةجوصت 0 ععمتغسع هغ 12 لعصصتغمع اعاطنم :

 هدد معان لمصع لتمع صراغس أ ب ري :

 '1)'ةتل1 تت 11 ١) ةهدتص ةقوعت ععمصل ممدمطت*ع ع 22015 نلنت

 هالطعمغ عد يععماتمسدك ةحتخ ؟نعاعد لمصصغعنر هع نانت ه آتعات ,
 امتتخأ لمصم 12 ؟مرتص قاتم 065 لتسصتصتتاتكت , همدمتتع نآابريغم ,

 لتستصساتك 0ع برغم , يدع لمص ءع]1ع 06و ماستتعاف 0طمماتقر
 «مدطصت عم ليطابأ ب مانتعا لطاب : 1 ددخ 1:6عمتل ع غ0انأ

 هع1و ءمرصصصع لعو هده يعمعماتمصصعأد نانع 1!'تمدعع ةعانل 3

 21110115635 ز 0'عدأ هع ينع 1'جتلعاتت" عمرتسع ءا 015ه لانع
 عبس

 10111 0612 «56 سايقلا نع دداح .

 1هرتو 859 هغ 540.

 0[1هتتق © 17608 , ملك ءوؤ مزم6)10 لقصف 16 ةعمق لع ةمالع

 2016 هههعاغ7ىاته0. آ)' هجمغد 1ج منعاع ةدمدعفع 1ع, 165 لثح
 ممتسات 15 06 ةرمت , ءارج , لاهجا هن ناشطبع هود(: ةريمتو 1 اعلا

 دس رو دو م 3 . ا

 ماربجه< و لاميجا ثلا ناشيطع 5

 17و ةايال

 (0نعا1لتعو طححساتتق عتاد انقعدأ عج هند عغصتاتكلو )31 هلأ

 عج ذ 1'هععانموتتك, همدصتخمع ءمدصص] ةدحعمسأ لتعععأ لين دتعرنط#

 الج . آلم هورحصس عده عانت" لق[ هع عودفطم عدأ :

 لمعل فطع باب نم وهو هلومعمو

 17ر5

 آم ؟نواع ةثدمدعغو زعإ ةعتلعمحعمأ مونع اننص ةءعططممأع م1

 لتح طممأ ىرابح , 5'هممآتلانع هات 2005 روصقم 06 هس(
 1ءامخعد , لمدخ 12 ماكان غسدصع ءقأ انص 617 016561
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 17هرو 5.

 يسلم 12 "نواعم مرسم 6ع كل 16 جعرو 84ج, هر ع0

 لزمو دي ع (رعاانع مممطمع 0 هةممانومع ه 12 1هصسصفتمد

 لع5 ماستعأو 0 يىدسسصع .ذ هع11ع 0عو لتستستتاتلق ز
 0موأ هتسقأ نانع 06 ن اريم, نانت عا 064 نزور هدد 193[ هن

 مادت16] نيزاوسم .

 17 هرتق 549.

 (2'ءعوا ةتصقت ناتع 0 بلاق ه6 سراف هد آذن6 بليوق ©

 سريوف , « نبتع 06 جاع هد 183+ وع 1

 17و 0
 ر 0-3 ل 6 /

 م4051 06 دي , ةغش و مد 0 1هروصعتتت 1653 لتستستتاللق

 0-1 مش , يمد 06 ام أ أل هم عد 0 أ لا ا

 نم ءمدصصم عمم عانت "عصمت ندع 27عأ ةهتكمص نيت آكاطص-ال[ةلعع
 ج هن مزن[ لع لثعع يدع, ندمصل 11 5'ةع1غ 0ع [همصصعت» نص لت-
 ممتستتاتك لئحصع مدهعتعمسلع مص مموؤع ةعداعمصعما 0ع لعاتح

 16[ "عقر همرصصمع اسر ال, ول , عع. , 11 1هتتغ ءمرططل 62067 031

 1ةترتع عر ءتخ لقطصق 1 0356 لعو مج015 تلت نةرععونر عد لتح

 همر, مون ةععطت]»1 عر عاسو عال ول , أع. و2 هذاصع معاتك ع

 (هرمصعت» لعد لتستستتاتلك يدع مدتنعع نات'ئمد عد 2 06زذ !هنخ

 لعو ممدوصقز أ ممانتخ هج هتف ع5 طمدسقر ل ه اهلطت, ع

 اهدتكع م6ءعووتلم , 1و "عملمع طتلتافمعن. ؟[هز عم , ف هع هانز عار

 ده 67071171016 070+, د* نلتخ. ا. 1, م. 466, طماع ٠

 171هرو 51

 [رعورفؤءع لع لتصتصساتل همدصصصغع مخرفتلا ريغصت د-
 ىهزواع هذ موممعم عع 0'ةطمتتل 1ع ممصح لمدك هرج 77عدتأ 1ةلتكع اتق

 لتمحتصتتاتك خذ دصع !هرحصصع ماسف هةسحرد] عر د دعاتنمسم ءاطهتتأ 9
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 1و 1ع" عو طمدمسد نأ عو 11 ةنيأي زز ةزجتفو نتمأ هدد 1مم

 لحن صمت ةتصقت 6لدتغ دس لتسصتستحاتك , عد دع ؟ورصلمطقتتأ هات
 ممواعد هملتمسمتسعد, 11 «ثددتتام لع 1ذ يدع لعد همصحم هد 116-
 1"عرجق ["نص 01 211116 م6137 61 37701ل' 10115 ان 006 لتسمتسات-

 1. ةقتطقت اي معتأ ةمع 1ع لتسمتستتاتك 0 ديج داج ,

 دومكل , ة- 616

 117 8 لعد لئطصتصساتلك همصحمتك دانك 1ع ممغطمع همدص 6

 مخرتلا ريغصت , لاتت 5064 يب مانو لعد "مولع هدتلذ-
 2 ال

 مقتكهو < هاف وها هيو درب 1 عيمس , لتسصتصت 15 06 مهربأ

 ليعمسأ .
 1هجو 852 ع 3

 وجع راع 11 ةدحسبأ ةماعسلع 04ممهتسنات لن ق لادمأ , نت ةقأ

 1 هزيم ءهمرمعا6غ ف تع لح [ةصتصتس 8 لتسستسساتك 6

 نس هو[ ةئيئس , © هءادتت 6 رأآذ 5[ 1 1 51 هعممدلةصأ

 16 8 هزونأغ خ15 طع لح لتستستكتك مماد»جمزأ زعاع» لس لمنع
 دانخ 16 مستاك لجدول 1 عيا [مدمغر, هرج 1ع ةانجمةطت 1011

 5 مرر

 4لدوز لعرقب ه ع نيا 201205 16مل 1125, 012 3

 16و لتسستصتان15 ريقب ءإ سيف , مداد 165 . لتداتسودع» 6
 ةريقب © ةشيه , لزمتماناتآ5 06 ةرقب ء«[ ةسج .

 11مو 4

 آرعو م0اةرثك ايتالث امْيف هوت عد : 00715 105 171015 01,

 مه“ 16 دمة: لعد اعاد لمدن 1ك 5 «0711م056111, 000055011 5

 كا
 17 هرتو 7

 لوا 1ممتسُ هلثم هان . ممدصتصماتك , مونكعع لتع 0عدأ

 ةتسقت نات'مح 156 لهصق 1ع ماسك عفصل ممصصط»ع ع5 ممهطاتك-
 نتتاك ندع ز'ه3 كانك ةمانك 15 زععن ةأ هز آخهح هلصعأا هعانع

 نفت د -_ى



 رك

 كلتا 1 لل 207

 1معمرص , ذك هذدخ نجم مدع“ ندع 1!'ةسساعم 0ع7هزا لثعع هفطحأ

 هغ ندع 16 مرمهمدم نتن 060م1 !همعت» 1ع مصيح] صعدت لدن
 116 , 65[ رمضم 67116101-50115. 83 ل

 هانم موع ةر10عصحسم عدا 0 سن ازعو هلقم , همحذت كتأ :

 انيس بسنلا ءاي ىلا دن أع ديذ ءاهلاو فيوحساب لوعغم هءلذرم

 نذحخاب قلاعتم 7

 . 17ننو 858 هأ 59.

 آرعو 76و عيرت نكت دمرصأ عج ءههعم7[قطعع 66 لام

 عا مهن" 8م ذآ اذدتأ ةهنعملمع 16471/ طءعأ لعد ممددك 0ع 2

 هرم ىلعف , لدصم 1عوودعاد 1ع ى ءدأ 1ع هزوصع لد 1ةطصتستس

 آم نو]ع لمصصغع ممودتت' عع ههق 5ةهمماتوسمع ةتتقذتب 1؟ ذ 141/
 طبعك نمت, مهتم ةمص 2001م ه 12 طص لختص ططمأ, 3ع

 (هرصصع نص يمملستتكغعع لكتمع مهعاصع تلئاغ»ع , ءمدصتصسع

 ىرفذ , هك( عدا هع ندع 1'هتاعاسس ةصلتوتع مدع 16 ةحصع
 قمعيملا: 20 ذ هءاست نتن تعم ثوعصاع تسع لعد 1عنع5و تهلت-

 والعم, «مرصحصصع لقطق ىرم ندا ؟اعمأغ لع ير . طدوصو ع لع

 متع هدف ر 11 هنأ م"0/0هطا# نيمو (0 عوادؤ لل رانخي) 06 16

 ءكطوصعع» هم و , مهن يعسصومأع , لع لتخ# َّى ومرم .

 17و 0

 (' وأ هع نبتت 2 انعات ةآ "هدد مانا 1011061" ان 20 ؟ءاقك

 بوسنم 065 20015 ي لايدخل ىطصم , عدوتسم , ©[ 5

 ةعممط]هطأ قة.

 17هرنقو

 126 ضاق 6 طعم هرج ؟مسصصع 165 2لز ءءانكم ىمضاأق 3 ىطعم

 011, 51 0 7 عاتأبر ىوضاف 6 ىوطعم .
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 1/215 5116 ىر لهصق هع ءمق , عدا 1ه ةتسوحتشغططع 1عااخع لات

 مطمأ, .هدت جا0-1عاق, 11 ؟هدتأ ةطوواتتصمعمدغ 16 معاعفصءاط عت,

 مدصصتعمع 11 56 016غ لهصم 1ع ع5 860. ةختصقت 6 ىتعم 6[

 ٍرغتسم نتن ةمددغ لعو همدان” ةهعاتمدق 0 17 ©[ ىتغتسم ,

 هرج 10م عه 15 ديس ىوتعم 6 ىنغتسم .

 1[ عدم ةتتوان عت نعي , اتت «وأ 00101: نعي , نومه م

 ضرعي , 1016 معالم 06 017011/0011/ ةغص 06 ثلاث .

 17ةرتو 4

 106 2 هدد ؟هدصت6 ى ويح : عا 6 ط زا غر عد كطقصت

 ععمصتأ 16 ممعمتعت ى عمور م6 نتع 1 ةعاصع 65[ ى وط ,
 ينبت نر

 101361 ىووط .

 17م5 0

 ' ]126 ىط , ممدص م١همنع لكتصع طب ةتتفطعر, هدغ 18 :3-
 ع بي ادع ت

 هصع عوز ايط , هدد ؟مرصم ةضتن وسل ةمعدصعما ىاط , هنت نعت لع

 ىيبيط , رح هاطحص ععدسأب ءمصصتصصع 1ع لثأ عرج" عوومصص عدت ]هنا عادت

 لح كالمطر, 16 مععومستعت“ ى عد ةمج»عمر أ د قاتمة 16
60000 

 17 هرتو 568.

 (ع 5 اعونقم وسب هدد لمزغ هجمت صنعا“ ةتتع 20225 9

 11 ليعف 6 #1 ةمموصسعصسمسأ د عدو ممعتصعو 061

 [116 11568 م هدد جعانأ عج [هدصعت» ع5 20)ةءاتكق مه0-

 مردست دعم , 12 مممصع "عاع نيدت جتعمأ 0 ةادنع لمصصغع ممانت"

 1عو دمرمق ع5 10معو ةليعف 6 ةليعف , لمصخ 115 مع لتع

 6 عمخ نو ف ما 011 هن ىرع 3 نا ا

 ةتسنأ 6 ىدجع 6 ىَصَق 02 ىودع © ىوَصق :ممصتصت6

 نارتكسوب د نيوتن رح سس يرحل ا ددضم

 ٠



 أ عوبر» 111104 209

 لع ةيمأ هد ؟مطمع يومآ . (رء1ه 5 ]3ع 311551 م0111 83

 1201025 1 رح هدوم هنن ةصص عطأ مماصأ 3 لعد ممعاصعو 0
 9و 0621

 تعاتكعو : اعآذ دمرصغ 16و ممدمق شي رقو ليذش , فيقث كل

 ملتش , لمصت هدد !هرصع شقا نلده ىفقت © 0

 17و 69.

 ]بوسع موعاع ذع لعم همماك 06 15 ؟هدردمع ةليعق , 1

 ةمموج عمصعمأ هذ لعق مةهعاصعو 2052373 أ 50111063 : 3

 هم26 ةليوط , ةةيلج , ه6 جت عو ةعوصط]ةط163.-

 1هعو 871 ع6 579.

 11 هةعتغ 0'ةط070, لهطق 6ع3 لعاتت 7 ءاتقر 065 20125 9
 ه1 ةمط عام نست "عمل عرصم عمخغ انسع 21005110 ءمدصجم] 16

 مرصع رش ظبأت , نأ 06 همت 0111 50121 607170505 06 02:

 771015 011/01101151111 ؟6انأ ىدجرم بكرم , عاق, مهن ةيعمم-

 م16, نتع برك ىدعم أ كيلعب . 1: صواتتاع 18131 انت' م2116 9

 ممدصق ؟هدمغو  مهت' لعتتح طمماك عد ةمممزا 0 ةصصعجتمال
 5و1[ نتع هع 72مم01 216 ]مات ة216هغلعمدأ ]انس 1ع5و 13

 وبأو مأ , نبأ , ءاع.ر وات ان 21166 طم نان, 120161 حصص

 ممح 1ستسصمفسمع , ماعدا لن عمصختسم ننع مدن 1ع همصقؤ يعطر
 ر رر

 ىمدمتمع ليز مالغ . آنددصق 1عو لعيتح مد"عطصتعتو ءهقر 50'1) ءءاتك

 بوسنم 56 101:06 0 13 076711876 م07" عر ص لحت مااتطتاتكت 3
 را

 ]165 لعتع ةتتاعو ءدقر 11 5ع !هرصصع 06 12 5060706 707116 زج .
 0 ابيع 0 ون م نر نب

 قتسوت, ره طبات برك ىدعم 0 101 طبأت 61
 و 2

 ىدكل 011 ىودعم : 06 نارك وبأ , سيق يق نبأ 6أ ديز مالغ

 011 1 100 ىسيق ©أ كشمؤلا
14 
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 176م5

 زج ةعرجأ ةتقؤمص عما ننع ينقسم 11 5'ةمتغ لع دممطمق م1015
 مدت ]م هوغو , [عأ5 نلتع ة5هدتأ لبمشنالا دبع, سمئتلا دبع ,

 نام دبع , ها ةتتاتنعو ةعطمط]دط]1عق , هد 26 ةوتتا'011 1121

 50'1) نءاتك مهطعمصج محتعدع لدن مم01 ىلبع , مانعمطتغع هت"اتع لان

 مص 036 , ماتتقو[ات هرج طع 7011110116 مملطأ 21015 1"ععوصص هل

 16 ميكسصتتتك ةسسونعا 1" ج0 عءاتإ ىدبع لعمل دمد هدتعتسع.
 11 !ةشأ لمدع مرصع", ع 6ع قر لا 0 12 ةعءمصلع

 مدعاتع لد همرصمموم , ءا لتعم ىلهشا , ىسمت ©[ قاغم .

 17هعو 874 عه: 5.

 ]كم معرمات 0ع هعاغع 0 06 دير مدو غيث ه2 معاتأ 101:-

 126 ىدي , ىمد , ىبت 58 ىوديو ىومد و ويسب م2606

 ند'مص لثغ هتح لدع] نأ حلي ءا نامد ءأ هنن ماسنتتعا تابث. خدت مدع
 ممتنع, 06 بأ , خأ ه4 ةضع 11 1ةهدتأ 260 عوودت عمم عد 101:00 1

 َى وبأو ّ وخأ © 8 وضع , مه6"1ع 01ه 014 260635هتن" عدم عادأ

 هان 01161 ناوبأ © ناوخأ , ها هنت مآتتتتعا] تاوضغ .
 4قمءاطتماتصت "عدممتنع نتنلكطص-ا[216ع ه هزت: لع لتعع

 161 امد 0ءانمن ماداءاك ؟هتتك ميعملا ىج , كا يتنأل ةستتمتأ ك3
 مصصتصع 1115 1ةتغ 0823 563 3111163 01177138635, 56 طوضصعال هذ

 ؟مزرع ممعصساتم لحد مانتصعا نتا 5ع [هرمع مدع 12 ةطصقلع تأ .

 17هرتو

 [نةتأعانت" عاج لتعم ندع 120 ءاتآ بوسنم مم 6

 تخآ , هوا ىوخأ همدصتصو هءاست نتن .ةءو ؟معصع 6 خأو ©

 016 50'1)ءانك ىونب ءوا كىرصصستتس ىبأ 6[ 8 تنب .

 ©م معادن لتعم هتقدأ ىتخا , ىنبأ © ىتنبأ , لاذ 035

 داتتحهمأ 1'همتصتماك 06 ماسك عاتتتا 081115
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 17هرو 77

 ءىد ون م

 آ.ع ممقاع ه لثأ, ند ءداتنع 019 مطعقاتت"ع, ىأنت هغ ىال ماتت"
 ر اني مب >7 -ٍ

 ءانث ©[ ىعال . 110 ع طممعو هطقعتح هات0مدق ةاتت 1 755 50
1 5 

 00 م

 1هنو 8.

 511 ة'ةهوزأ 0ع [؟هرصمعت» 6)20'1ءاتا بوسنم ل'تح همدح [ع]

 ندع ةيش ءأ ةيذر مممأك 0116م عتا ع5 3 لطعو ىشو ع ىذور

 11 دن ل ةطمل مغامطاتمع 12 ممعصتغمع "هلتعدلع نحت 287014 033-
 موتر, ماتتق كمصصعت» ذ 15 ةععمرصلع 201ءولع انس رمأ)4 ماتت"

 جمر ءا1ع. م 1مم عت لمصع 0ع ةيش 1'ه0] ءهءاتك َّك 8 و, © 06

 ةيد 6)150ءاتك ىوّدو . (01ندعد ععدسصسهتسعمك , لفصق 66

 هدف, 0مصصعمأ نص ]عمم غ1 ةععمملع 201مل.

 17هرتو 9.

 . ةاتتحدتمأا هع نيتت قا لثأ 161, هد لمذخغ ا0انز هاتتتت ؟هدطم عت“
 1:20 ءا1 بوسنم لحد هةصوسلتع» لح صمصص, عا صمد لدن ماستعا

 يدمنوسع 1[ [صتعماتمد ةمزغ 0" ععمسمسدعر» نصف عادم 276 16

 ماستعا : ةتسقت ممن عميرستسمع» هت» !نط7هت"ءر 11 !محدغ لتتخع ىاتك
 تباري رز

 هأ ممر ىجبتك , نان0100هد 7ةانتا1ع ةهمصععت" انصع "ع2

 ةحاصع دص ةصلتستلحت ءارحص ععفصل ممصصطت»ع لع اتنععف : 1!"تقدوو

 ءوا مدت متعع ذ هعالع مولع. ظطص-الادلعع ند يععمأع 1ع كف
 هان مدح !ةهفاناساتما» هلت06 لا اهجوهو+ عضولاب 1ع ماحتتعا
 معوووممط]ع ةذدتص ةةمصعات]1 عع , ”عواف-لتعع هان تس مما ل عناتسم
 غ نممصعع» تسع ماسسدلتاغ ماه رممتصت لع ةنضولل 6غ نمت
 ادن "ةموردلع : ع1 ءوإ تيدابع لمدتا 120 6نانك بوسنم وا

 ىدقدابغ . 11 عم عدا لع ممفصع وز 16 متاتصتاتل, 'ة0انف ن6

 (همممع لع مااتستعا / عقأ هنح طمدتط لغمواتتلا# لع [ةدناع 1

 06 ماسعهلتاغ , ءهمدحصصع راما ممم 'متخم*6, ©[ راصنا

14 

 اح يب ا 22 25ئ2ئ2ئ2ئللل[دئ22-2522 01: نجت جتئساش رص را ا ري يل خ01 ا 2 22222552

 002 22 22 تاتا اتتثأ|7

 ا 90000 سس تحسس 55 مام ا ا حسم

 تنضم رييصس 99 تورش م يضر يربح يسيل 2 يري ل يي ل

5 
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 ل عر عدتت ةال20110 46 ةماتاما 0ع ]1007:6, 0عدودعأو 6

 10مدع6[2 ىرامأ ه6 ىراصنا .

 17عنو 80.

 . [7نز 0 06د ييعصرم] نو لع عد ؟مدحصحعد 0'لز ءءاتكت 7: عتط هحدح انت
 ةمرصغ ةصتم1 0 6و, ةعامرد 1عوه 155 21:ةط ور,

 هز ءءاتلك 0ع ]عورفءع ممدمتت6ع بوسنم مسأ , أ اتت ن3

 7316م1[ 3 وذ نا بحااص 70556386117 : رمات , نبال و ساكو زازب 3

 ا 4 ٌمِعط 5 سبل , 606
 5 م ..

 12هجو 0ع 76ر5 , لعف ءوأ ممانتن لعق .

 1و 3

 (ن6 لادع هع 7عا5 معقعاتلاب © عةأ لع معملتع از ءعجت6, ينفصل

 هد 1231 انطع مولتقع 00785 872 م7070 ةلصواتأا عت لع 12 هذ

 ةزغطمع موةهددصع رامضالا قر 16 هر 6م هاته 164 و هان

 16 ىا تت ةمدأ امان هانت: 6ع2565 م6دعدق لهصق 0ع5 ةكلتتعق

 ةمورصصتصمع يتفضل هدد لت دل 6 عب . ('6وأ نع يدع 50176 ةتتح

 عدت ةحاعتل موجع لص , عدت همصإم 7 عرقا 211551128 70م ل6

 طمصصموغؤردع هلت و 011 311 ى . (نعاأنع 311216551012 208 233 ا

 ةهمند 16 رزهتقم, هعداف-لتعع لهصم 14 معمدمحم حلاتحع !ةدمت-

 11110 عه
 17هرو 4

١ 

 المزن 12 ه0 د عاتمم 1161616 لع نع معو : « طبه مهتا

 « هدلع نإ هدأ ةقولتسمتا مع حددت ممم عمتمم م01 1126 711171-

 « مماتم»» عن طمتخ ة 1'هععاتمدكتك, عار لهصق 1ع ءهق ع مهتتقعر ةماح

 « مم مزخغ ةاع مدح جات حدس ارك » 0م ؟هذغ نع نذأ
 وأ 16 ةاتزعأ هاج 0984 لت 7ع»طء تبييبشأز لع انونم كلف ا

 هه1م14 61 0701 هب لوعغم لحح ممغدسع 7 ةتطعز تحلس , دع

 بصن وأ ان 101[7707051 60 ةيلعف .ةلعج ةتووصأ ؟مهع-



 مآ18 ]1 411114. 215

 انمرح 0ع وسما عمأ1/ ةغص 6 انونم : 0ةوأ 12 ممغطمع ءمقع

 بنانع هز 1'هدح ءثغ لت؛, ابوصخم انونمأ :

 11هرو 885 هك

 رخص رعت لع هعانع ولع, هز ]هد هلأ انطع ما 201

 لاعتم و ضاق , 11 هم دمت عانت 0102011 ضاق 6+ لاعتم نانع

 طواف 6 ىلاعتما رز, 311 6011:3116, 11 ]' م 1126 ]791156 5

 ىمضاقلا 6 لاعتللا 11 1111 101112 02561761١ 16 220غ 35

 500 507 ننع 0ع ممههمد عع ضاقلا أ لاعتلا : طةعد

 هداعسلدت يتع دز هعو ممماأك ةاماعمأ هذ 1'ةععممداتك, 11 هنن 1014

 ©023517761* 16 ى . 'خ

 آن 0 0 31112201 رم نانا وأ 50'1] ءءاتك 7م

 طول 0ع يى 5 اةانزلاف كل كل 000 ةرتت هع لامع, 5ذ ]هد قاتم

 مصسصمتأ 14 ى ر 11 مع "عداعت"م16 مآطتك ناتنادصسع ةعاتالع 2016316 ,
 هع نبتت "عملعمتغ 1ع مممأ مم مءماحس م1 55هط1.

 11 عد عدغ لع ممفرصع لهصم 16 هم هان 1 هنت عصأ انصع 7115

 ةجنغو 16و ممحدهدصعو 0ع ]'هم71516 ء107761[07:07 موزجغ عراضم

 لخص معرعطع نحت أ هد مممصصع ةعصر»و ةقدلتسمتلم هن 061عع-
 ةنعاتم , (عانه20 6ع معرووددصعو مامر جتتعاتسم هتفطصعمأ غ4

 طص. ةظتصفأ لعو 7ءعطع5 ىلو: ها قو , 11 !هتنكته , عد عقق لع موتتقعر

 ةهتسو ىلي مل هك قي مل , أ ممص مدق, هورصتسع هدد [؟ع5نوزا

 00115 0 111 01 ه1 جرهلا ى, 0 ءواف-لتمع 511 طلال

 270116 مدك 06 مهت5ع, لي مل ها في مل . ؟1هزتوي كق-لعتةطأر
 هلتع 15 جال ءأ قد

 آ71هرو 887 خذ 801

 لع ردع مانتق ممتعاتج [متععر ممانت' هياتم 1ع وصتعتات ©
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 هعو ؟عةدتك , نتع لع اتهصقععاسع 66 ندع لت ةقءطسمماتصت لمطق

 ماد مرصتم عدا هتلع ةانت' 16 7و 5.

 ماهتالاو مورتلاو ناكسالا هجوا ةس كرصتملا ىلع فقولا ىف

 00 ناسا ةمالعو كح اهم لكو لقنلاو فيعضتلاو

 يقيباخ ول! في نم ءانلل ىو نربلل قود ءاخ هتمالبإب :ةكردل
 ! مومضملاو عوفرملا ىف ناكسالا دعب نيتغشلا مض مامثالاو

 نكاسلا نيب قرغلا هب ضرغلاو توص ريغ ىم ةكردل ةراشالل
 مورلاو ٠اذكه نمل ماكق ةطقن هتمالعو فقولا ىف وكس او

 ضرغلا وه هب ضرغلاو اهتوص ناعضا عم ةكرحلاب قت نا وه

 ىمعالا هكردي هناف مامثشالا ىم نايبلا ىف مقا هنأ ذلا ماهتالاب

 هتمالع تلعج: كلذلو ريصبلا الا هكردي ال مامثالاو ريصبلاو

 دكيدشت فيعضتلاو  ا١ذكه نرد مادق اخ ىكو متا طش ىف

 فر !ذه ناب مالعالا هب ضرغلاو هيلع : غقي ىذلا نرش

 ىذلا نكاسلا وه فقول ديزملا نيكو لصالا ف كرصتم

 ىم ىيشلا ىو نركل قوف نيش هتمالعو مغدملا وهو لبق

 هب ضرغلاو اهلبق نكاسلا ىلا ةكردلل ليوح لقنلاو كيد

 ىينكاسلا ءآقتلا ىمرارغلا وأ بارعالا ةكرح نايب ام

 كرحتملا ناك ناف كلذ ليصغت قايسو ةمالعلا مللع هتمالعو

 بيصن اهل سيلو ناكسالاب لا اهيلع فقوي مل ثيناتلا ءاش

 1 ('ءهوا-ة-لتع لقصق 14و ممماك نادت 5ع [عيصتس عاتأ رجقت» نص 0707711:0, 50 كانك

 هعاغع ؟0زع]116 ةمزغ 1ع ةنوصع لت ءةه همدصحصصع عفر لةطق كك 20 06ءاتمهط]ءر 011

 ند عالم (ةحصتسع دص محممأ ةم06ءاتسهط]ء, ىدصحتصصع لمطق 3 ان

 3 16 معصقع نادال !ةانأ 16 فقويب هان بغشن .



 ةاآنال 1111 0[

 فقوي نا زاج اهريغ ناك ناو اهءاتثتسا مدق كلذلو هريغ ىف

 3 تاكرخلل ىف ىنعا اقلطم مورلابو لصالا وشو ناكسالاب هيلع

 هزجي مل كلذلو ةصتفلا ةفخل ! ةضاير ىلا ةحتفلا ىف جاتحيو
 ايس ل متاح وبا ٍ مهقفاوو حوتفملا 5 هكاقلاوتا

 ةيتالا طورشلاب نكك لقنلاو فيعضتلاو

 قسمت 11 ها [معنلع لع مصمم »ءءملسع , عد اتودصغ 1ع ءداع
 0'ةموطسمسمت , 12 لغقمتكمد بيتل لمصصع لعد لت معصاعو
 ممدس1 نعد لس ل1 صنعت" لهدف 12 010201211012 10 4 فئقولا,

 هرممدنع ذ 10 اعءاتتع 01 ذ. 10. 707016 00111116 جرهلا , ةتتاقلتأ

 11 هععمزأ 1150116 لع معدل»ع عاد عد ةدصعماك , ؟هتتانع "27011

 جاتعتس 0206 نتن ةممصلع ذ ع نبع 1عد ةجوطعد ةممعا1 ءدأ

 مور ©1 مامشأ . بع ممعوصتع» لع هع5 لعتح ممماق 1جلتومع رتصع

 ءعتمتسع لت5مموةكمص لعد هدتعدصعو لع 12 مهها1ع, نيت ؟عتل

 ةعجفتطاع ديتع رن عبح 12 معموعمعع لع 12 7هز:ءالع طصقلعر ةاتم-
 مسكسغع لفصم 12 ممصمص ءاقاتمص 1ع ةععمصل ةصلتعتتع ينع

 مهو ءالع, ينماودع 10د: هك هتلطاتع , عدا ععرد عمله صغ معصمتنع معا
 هعماتطاع هذ 12 منع أ ذ 10ه.

 آع لععمتع» لعد صو م0ءهغلغو صلت نامغو 1عأ , 1عصنعأ هدأ
 ممدصطتم 856]01[710 011 170715007[ لقن , هوا ددنز عن هذ طعوتتعماتم
 لع معواتعاتمدف. 11 هنن ل'هطم»0 ندع ]15 1عاطعع دنع !هنمعالع
 1ع (تهصقردمز"أ هتتت'مزأ ]عانت 5011 01116566116 نككاس : هان ةتععمرا

 العد, نتنعالع ةهزغ لع طهطتصع 4 "ععورمزع [هعااعصعمتأ

 مور ءعا1ع (”ةمصفرروساغع , نع نتت طع 5ع تعمعمتأت'ع 735 لهسق 1ع

 12015 (615 ندتع راد, باب, ليدنق, بولسا , كل ا 6:

 30 ندع ]وجهت ءالع م امهصق ممل دانت ةصأ ع"(ةتصق 8101121181-

 رتعصقر, طع ةمثأ مهق انس مام, هذ ةطمتصق ندع 12 1عااتع ةدتت' ]18-

 ١ هواة لتر طرعان هدمه" عم طعمتتعمانإ» لع 2006ةانمص.
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 يدعالم [همحطع 12 مدع هع ةهذغ امس علم ا" ةحظممل ؟هيسخغ بدنك

 مع نودتلغع مهق لت ةضمصفم متت انصع [هدحصمع هانا ةامتغ ةصقوأتأع

 لصق 12 1ةصوتتع : فصنلا , مون يعدم ]ع , هج 2 معان 8

 [هزنع فصخلا , مونمع يدل هت هج هح ةتتمطع ةتتعاتس 2204 06 8

 101 لعف . آدم تهصقم مد هع عجلمسأ وا معرتصستتق, 5112 1ةاتنتع

 ددتت 1ةتع]1 ع [هددطع 12 مهتنكع عوأ 7071206 : ةتطقأ 9 دولا 6

 م م در 8 هدد 7ا11, 62 ©05 06 م91156 , هن در لآ 64+ عد قولا :
 و 0

 16 مم 0ع 1 116 ل6 18ةقعد هع 0000 ةرصُب و 1 ,

 ةرصب ©6 ةرصُب : هرج لثأ ندا تعصغ ع5 لعاتح مممأك مءندصق
 هأر سب د هع نانا طمع 221014 معان 71215عمدط]ةطآع.

 115 899 ه 59. ْ ا
 آبع ق هنن تر ةزومع همهم سمع لم 1ةصحتستس , 26 56

 نطقفصوع مملصغ, عد ءدك 0ع مهنتكع, عم هر لقصق 1عو ططمأ15 013
 11 وأ م"6هغ06 لكثدصع 1ع ع مستعد ءعمتع ةهتتاخع (عدنتسع 166

 د 3 ىك ه

 1ه1ط16 , ورحت 613 56 77011 0133325 < تني © تضخ . قلت «هم-

 صمتععر 1156 ءهطفصوع عد هر ةامصأ 0000 لحسم 611/ مدت عوععاجأ

 ءكمدصتعتع لدصو ةاتفر ةامرم , اع. (نءاد ه ممغصع آذعان (1161-

 ندعأكمتك, ممدنت' 1ع تصمت لعد مانععاو 1ةددتصتسم عم ا

 12012 اهاض ام , © عون -لل6 ثنوملا ملاسلا عمل قاض امو 1

 1'ةيسنعتس داعم معا عع لعد مممأك سنت , ةدصق ةنع لعق ماد عاق

 1ةرصتستسو , 5ع [ةممتس عا كح تل , مم تابيش : 1

 آد طص لب 7ع5 893 ةةمماتوعتنع ذ لعو كيعمصقاةطععق 2

 ممودهسعو , هن 1ع 8 همسدعأغمتماتومسع لم سونا عر 1ةصدتستس ءزأ 01

 ةعملخ ءأ مامدمدعم مدنع انتج تر لفصق 14 هده لئتصع م3115. 1

 7 8501 ٠ ١

 م 0116 ةتكؤص عما نع لعملا هو 10 ]ممن لحملا .



 قالت 217 11١

 17هرتو

 ]رعد ييعوصرد] نو لمصصغو لهطق 66 185©177 ع © - , ةمردأ 1سم

 موصولتك أ همام 00701010761 موز ع راضم ل 766 يو.

 طعوصمسععت ءمرصتسع 51 1'هرد هنأ نعمل ماهغتتسلف :

 17هرو 8906 ه6 7.

 آم مممأ ام ةندصغ صح م1هزتؤ ىدصصصع ةصاع770مهأ1, ءأ مق

 لعتح كهف ةةتاعمصعمأ 1 يحصل 11 !هدعمصمع 1ع ءمدحم] ةممعطأ

 لختص هممت لئصصععتمسد , 2*؟ يدهس 11 دعا لع مونصع

 تسع مم6مموتغمس, مزق 3 ةوتمو م ,. ص مهعلفصت مص ا
 [مدنت 11 وأ ةانتتتا  لتصع م0756 فغقو, 0 061 لدصق 1
 ةعممص0 تدق, رت لملصلمع 1 14 همدعسف تكسلا ءآش , 74 6 5م

 امعء. ظتسكأ, 51 ]هد لتر ع ير ىصتقا - ءاضتقا , هم ةوتند م مذ

 ممهتف 511ه لل[, :مءاضتفا كيز دز ىضتقأ , 012 70111108 601116 كم .

 1ردصق 1ع عنو للكطص-214[1عر 12 مهندع م ةغمصخ ماسك اند

 م6012 عدد هلأ 0 معاضتقا , 1ع ممقاع مه مماصغأ ل3 ؟ةنكع

 انددهع لح 14 06 5ز1م»عم تكسلا ءآش.

 17و 898 ه6 9.

 51 1111 12011 ©6[5أ + + ىنبم 26010 عم ء]] عمم عدأ

 مرصتسع 16 ممم نات وأ 56عأ مدن ال ةمح] 06 سنجل قنل , زل
 رع كمت71ع21 م03 , ع همك لع مدتتقع , 0 ةققعطعم 16.74 ©

 5116166 تكسلا ءاه , نتمزوتع هءآو طع ة5مهزك م95 ةةطق

 يعسرتاء. خت فصاعمتعع , لقصف 16و ممماك نبتت ةوصغ صلف
 ءكتسفطاعو لع لعمتك ءغ مدع دتص انقدعع طقطتختعا, هدد معاتأ

 اماتز هاتتك 1هتع انفدنع 0ع 0ع 74.

 1هنو 901 خ 5.

 لات !هتغ مصصمتاخع 1" جدماغ] ١ لقصف مق 60701111110176 0108© ر

| 
| 

ْ 
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 د٠ نلتقمس, 1.١ 1, م. 40 ءأ 41, عأ زدت لمصصغ هع ءطقمتاع 0ع
 "ل ا/قوم لقسم ممم كتتلطماموآع ندتتت» ماا عدأع هتمطع (». 2
 ها ىاتت.) , ةجعع نصع ههلسعاتمد ؟عمصعمتكعر, يننود معاتغ 16
 عمرلع» ءمدحصصع حص همحصصصعسامتع. لع دمع مانتق لعد 56
 لع مهتعاتح نتع لع ]12 اتهصقعتع 1عار عم 1هج عد 065 معد

 ةماح2تع5 ناتخ 2© م055606هزعصأ مملصأ 0عأ 0718.

 « آندمافاب هج نعد ممتنع 12117 ممتخ عج ةءاطقصعع لدن زم, ذه

 « 15 قص لختص ممم [ هدصصصع لهصق قر هك رم ] ض1 هم عدا
 « مممدصع 06 117/7 بدت معد ةاسع "عدمم] 206 مهد" انطر/م | ءمطتطت

 م 0 ر

 « ءعاتتت 06 ىلبح ننتر ع مدقدقصأ ةتت لدعأ ءأ هنن مانتسعل
 ممن ار ع. خو

 « 1م نايلبح 6 تاّيلبح ] 120111556 5 ننعم 66

 “» كدفصو ءرص عصأ 06 11176 هم رم طع 5016 06عوقتهصصغ 1

 « ستنال ةدتحتتعصخ , هند 1011, ص زعم كتفصص عصمت | ءمدمتمع قلق

 « اًصع نتت, هنن لتستستاتأاتك, عة عصأ ىصع] 011 مه1:

 « مرصع يصوم :لتسمتسع |[ مصصع لفصتق 1ع ل121عءاع لو

 « قعوطعو لع [10لطعتل , ننت ل15 يضع , 20101 اص 7

 * « ةةلم»]. ذأ, ذله طص لكس مممأ [ءعياصتسغ مهن ان 0117 ةانزعأ

 « 1"نجماق)ر 11 دبحصتعمسأ نص 8 , هتومع لدم 1ةصحتستس , هع1ه 2' عطل

 « ممعطع مدك 2'1م108 |[ ءىصصصع لفصق ةامرم |. انمالا
 « ج[ععاع هتتكذأ 8117'1/ نيدت [ لهصق 1عو 7ععطعم همدعمجتعد] الع
 « اتعب 0ع 19 ةهعمصلع مهلتعدلع , اهدتعق ]عد امذك ندع 12 م26-

 «دصتغرع معمومدصع لج مناغتغ 2 12 !هصمع تلف , هلأ

 « يدع عاد ه انعم هنن مهغاغمصقغ 0عق 7ةمطعق نفاخ 6 نأذ

 « لمصدأ ]محمر هنتل هوا فخ أ 8 4 نتن ؟هددغ هذ 12 م16-

 « رمتغع مععومدصع لدن م1611 تفخ 8011 تفوح , ©
 و رو انرم

 « تند مود تنيد : ]1 هه هوأ 06 ممغصع 0ع باه, يبد هنأ

 ) ثبش ]011 تبي ]. ممم معمر !"نسمافل ذ 1017
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 « نتت دنا ذصحسس 6 لنه ص عصا انت نم | موصصصع لقصف لابس ١]

 « هس 26010 عصعمأ , ططمتك 23 ةامصأ 560016 نع مدت" انطع

 « هعدلع !عااتخع | ءمدصصصع لةححك نابي 0( راسي ] , نأت مه لعتح

 « 1عازتعد لكمصغ 12 ةعءعمررلع عوأ نص 1 مرصتسع لهصق 1
 ممر

 « ةد0: اهبيج 06 هع( يعدم ب بيج رد: 11 عم ءوأ ةن601ع

 « لع مممددع 6 10 ةمغد 1عونعأ سل 6م ان | همرصتسع

 « لصق دجاسم ], 0ع هءاتتت نحت 71624 32م163 ان 50

 « م06عم06ع لختسص امد” |[ ءمدمصصع لصق دامع], هان لتصع

 « 1عاخع ل]ءعرنمم ةجوصخ 1ةيمعأاع 11 ز ه نص عدم |[ ءمحصصصع

 “» لهصو لالمش ]. دز, م1865 1ع !مو« [11 ث2 لعاتحت 50 طط 5

 «دماتعد , لمد[ 12 ةءءمرصلع 5016 اتلص 76, همرطجت0© وق

 4 رشي , 17:ه10]: معد ه مدق مممتسق اتعات : ههتخ] 12 ة6مه-

 « مولتم» .06ءهقتمصصغو مهتم نص 84 معو همم ماع مانت"

 « رتعم ز ةحطس, 012 26 53111011 01 هعااتت ننت ا

 « هت عع ةجدهاغ]» دس طممأ كمطمتمع كامشرد [ سسمتعتتل ١ هثأر
 « عماخع 1ع مورو ءا1' غاز, دصع 1عااتخع ل مرتفع كا لعدح 1عااتعق

 « رماتعدر مهتنعع يدع ][؟دصع 0ع هعو 1عغانعو عقاد 74 [0هدتأ هدد
 « صع انعصأ مهك ءمرصمأع |. 111 2 عد 1عغانخعد ندت ص مةءطعمأ
 « ["نسماف]ب 0ءعوفتمدصغ مهنع انتط 0/04, 011 7283“ 1126 503
 « م06 معغع مدت“ انح 1ع : 6ع ةمرحأ 1ع5 1عااخع5 لكتصع ةتئات-

 « هتلهاتمص 61 نع |[ ةدحت هز ]هو 1عاط"عو خور صو ضو طو ظو ُع

 « «أ ق ] , عا 16 ر [ 511 8 مما هت عالع تسرع 0آخ انت 0110711-

 « 7106 ], مماتتكتات لاتع هعو 1عاطخعو ةدتتحعصأ صصص 012 عدص عددا

 227 هد صن عص ةملعسأ ةغمةم ع5 يدع مدن' نصف 1ءااتنع | ءمصحتصع

 « لهصق قفاّتم ] هذان مدت' لعاتم 1؟غا65 [ همدصتحصع لهصق قيتاوم]

 « (نعو ممغصصعو 1عاطخعو , ماهعؤعو لعجوصتا 1'از/ نتت لعمل
 « غمرماتحت ع ]'نسمالفا ل ممعاعمأا هطقامعأاع, ممدتتحتات نتن عل ع
 « ممتعا مملصأ مماتت' 70: عا1ع نص اعده, هدن لت'عل]عو دع
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 « ةهاعمأ مولساأا ةمقك نص امم, صمغ لقصق 6

 « ج06 عاوطم 0ع هع[ ءهدعدح»]1ع عاوطملا رم . آمطقأةةعاع هم

 « مم16 ن 1]'جم10] مدع دصع 1عغاطخع لكتصع ةتعاتعادل هانم 6146 ر

 « ها1 متع اند 76, عقأ لغطتتار 511 هانت عمأ ةانغو 16[ نتح 0

 « مانمطمد عم مدع انص 16570, ءمطمتمع لقهطق 164 220+ امراغ , 6

 « هع يعرمم]ء : امراغ وفجا ال . 2ع ؟هتاعد مماست 1'ة:هباغآلب

 « 1015016 13 03115 ([اتغ 70111101117 همت 1161و 1216 56 10177

 « 035 لصق 1 ا 70 2110111 همهم اتعصأ 11 1/ | مرصتسصع

 « 0925 روباس 0 تيا : هن ©20011ةلكع ر 1645 2313565 لانت

 « ممعانعصخأ 0هطوأدع]اع ذ1' 7:10, عع ععمت آعاتتع صلات ع2 عر 755

 « ممؤصصع نين ءآ1عو دع خهدتحتعمأ لفطق انص ةانأع طصمأ نانع هعءآاتت

 « 011 ؟5أ 1811/ | «مدحصمع لهو لبق اهب رضي نأ ديري, هان 1

 « !م/ 0ع لبق يدمؤءطع ندع 14117 06 اهبرضي م نموهنتت

 « 1م10) ]. 0م 1دتخ يتعاون عأمزك ]'ة2010]: مهتم مادتتع 32310-

 « 516, ةقطق جنات 6 1015012 , ©0201 55 ادامع

 « | مماتن" اًدامع 1, 5 هودتدو لختس# مه115ع, 635 هان ]هدد 1هتأ

 « 60101771 قا 0411/ 1 دماغ, مهن 12 ةعدلع ةتكمصد

 « ين'عالع ه اتعح لهصق 1ع محعصتع» 01/6 ], أ ىكلَت | لهصو ©

 « م3553486 06 31'1ءمعوص *, اهالتق اذا رمقلاو , هنن 14117 ع
 « ىلق , (ا311[101 عطط]م1 266 اننح 10010 عأ 2012 انلح )/4, 0101177

 « ]":ه10], ممانتخ 5ع كمطكقمزطمعت“ ةتتع 202015 ([111 51117612[, 58-

 « 7011, اهالج , اهاشغي , ءاع.]. آ'7:ه10]: ط'ه مماسخ ]عانت ف

 « 1عو ممطصق نما مع 5ع 0غءاتسعمغ ممتصأ, «>ععماأ6 لهصق ان
 « [مممصمسس ةكتحع 0ع 12 مععصتغمع مععدمدصع لسد ماسعأل ]

 ١ ]1 ءعوصمأع ةصاتعت" , 1ع نتا هوا "ةمممت"ا6 لقصف 165 (نهدحصت ءدامل1خ63  ءأ

 لصق 1 ناسللا ملع 11 نايبلا ةياغ سمسم 3 ((ة1ءانأأه هن 8

 (م. 106) , هو: دامع تيار : مغ يعصرمأو هاهو مدق انعق لع 41'1ءمرهسر
 ز 1عمم"ع 0'ه1 11 هوأ مق.

 5 4100, ةاتك““ 31 17615. 2
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 « ©«( اه [مممصدمس» ةكطحع لع 15 عمتكتغسع مععنوصصع لت
 « هلصعتات عع 1ةصحتستس |. 11 ةهدتغ ةمعمدع يععماع» لع 12 5ةواع
 « «مرمتلا1026 9 2015 كلل 0000 ماعدا 1[مد06 ندع

 « داتتخ 1نددقع |[ ءمرمسع كفا قع اع. |. 1"هتاعو ةمدنواتحت عا

 « 1"دماف]» هحح هتطمب لع ةصخ اتتح 70 م020666"1 ]30“ 1112 16570

 « خذ 12 قم لخص مممأ, همدحصتمصع لصق 16 مم01 رسيالل 0ع ها

 « عصا و : فلكلا فكت رسيالل لم ( 6102 ام 105

 « 061/25 , 06106 5 |0100 ا 0065 7061165 ). 165

 « ةتتووز ةمد"هاتتتعد» !'ةدماغ] هد هاطم ىدحتحت1 لحت 14 نمت عدا 1ع

 ' « دزعمع لح 1ةصصتستس |[ ءمدحصتع لدصت ةجرر ةوقرت © ةيعر]

 « يتحصل 11 56 (ضواتحتع نه ديصع 221156, م0111711 ([112م185 1

 « متطم 1 دل هثأ نوم سس 411/ | مدحسمع لهصو ةالص , ةايح |. »
 ياء 012 ها هوو

 رتت 76175 006 كاعي 651 ]70111 للعي , ع( كدكصي م0111 د >لصي
 1 وه

 011 37 20220 كصي . لتت 7 علو 910, فحجأ وأ 00131
 رو ب

 وغجأ , نمددصمع هدد 11غ لهطق م11151ا115 115115.

 1و 6

 [ظطص-][هلعع ج نأغ مصخسةتسك مدنع 12 دمعفاتتع ذل اور

 ديك ج11 1161 06 فيرصت . ]رو 7201 ىرسب 65[ مانت ىرب 01

 اى را زو من1: هه 06 هات 03100. (011321 3 ىرخع

 11 ©5316 مماتت' رح , ©[ 11 ىوانغ لتعم قيقح .

 : 1ع 917.

 (0م معتخ ا لبا هنت همدصتسمأاتك, ها ه1085 قذأ عرف 1"

 اخطات لدن 7ع سيل ممهتف )6 م:!مع ]12 1ععمص ننع ]هت
 300م1.

 123ج اريغ ام ىوس , 1'جننعاتت» عداعم0أ 14و صمصصق ءا 13

 ىعرتطعف ندت ةدصغ 6نلتتاك هذ لعتح 1عااخع5 هد ممغطسع هل انتع
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 4 ]031 1" همته 6 ىصسصتتع عاج د العجل لوحق
ِ 0 

 5ىر

 لب مك فق, ت01 4 66

 آمرتو 919 ©أ يرسم
 © شو

 ]201 معت لاتأ وأ 16 م0101: مهعت , [كطصح1216ع ؟عدغ للمع

 ئتالثلا نازوأ عيب نوتست 10115 011762 201717116111671 1011165 8

 /0171165 0116 مآ 0071116 11711 1101١ 11|: 0. !!![هتك لهطصق عي

 (هرصصعم , 11 زن ع ه نص لعف نتت مع 5ع "عجعممأتخع لهتطقتق ر

 هأ[ 12 [مصمع 0م]م056 لعق عدا اننو-هنعر م3166 نع © 68أ

 نع 1مرصصع ةمغعزمل عمحعفتا 21ععامع هدد 7عطع مهققتك.

 ١1هرو 9214 ه6 5

 لخرح لتددصأ الع نأ, 1'جدتاعانا“ 7انا لتعم ةعبرأ زواجي نأ

 نورح 511 00مههدو نن0176 امال ه5. آدعك دمددق 06 فص 1؟ااتعف
 5 سس مر

 ةمرحغ لع آخدصع لعد يده ع 10مم ع ةان17221عو : للعف , ممحتمع
 م نر وين م ببي بر 1 2

 و . لللعف , هووعتصص6 شرم : للعف , مدحت ءرثعبخ

 همك لقعفا 20000 بعطرق . ©0120 0ع35 طمطحق هدأ ماتت

 لع 1ع تعد ندع هع]ور, هان عد هز[ 7طمزتتخ لع لعاتخر, © عقأ نيتتلف

 هرج "ععت لعد صفصم عجق, هدن يتلف هددغ معنلتت تصع مدتاتع لع

 ]بت 2012م16و5. قرح ةدركياغ ام ذآ تحك هديك -عجتعس ل" عربص عمد

 مافصعمت , مدع يعسصم]ء, ةروك ذملا ةلثمالا هن نازؤالا كلق .

 1هنو ٠ :١

 ]عمو ]هت ع5 520316215 ودع لتماصعتعما لعق 1عاطعق 101"طحهم

 (لوعدر م هع ين'ءا]عو وع معاموستحجعمأ ءةصقافسصست عاج لهججف

 [هناعو 1ع5و [مرممعو غ5 6عور ندعأاع نانع 5014 1عاتت' هت

 17من 7

 (ع ناتع هعو ام15 عزو ةمقعاومعطخأر, © عقأ 1" ينم 011
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 [013ز هات , عن 3120 هدد 17 عاتأ 1201067“ 10/077116 نز و ل'دص 77
 هن لخحص همدص ت11 6ع, مععد لع ممن م1007 مع لعف, أ 3م
 مم" ع١ 15 !ما165 ”هل1عم1م5  لوصأ ذ ع]1ع5 لع هع مهامها مع,
 06 دمرتع ندع 12 ممعصتغمع مهلتعملع دع ممدصصصع اف , 12 56-

 م2006 نيعر هه 1 ممتمتاطسم مالز 2" ناتنمص لتأ نع ٌدَعَف

 كل 8 12 ؟هرتمع لم يف لع 13 ؟مرصع لعق : مط ,

 ا لع 12 1مرحمع لاك 51117 ه نصع 1« 0707106 4

 20010010105 كنار , نتن ؟مد5دع لت طتلتغغع هع يسند ةمعا1ع

 . هزه هنت 407! ة106 عابرلاب قسم , هاج 5ع نحت عاتتع, م0اتت'
 06 ونوم رع نعنع [هرصمع , 0' عمحتج] هزت نع 12 1 عاام دددسدز هاتان ءا16-

 ع

  طمممصمع (0'ءوأ هع ندع ةذهم1عم1 145 محمأو هظفلب كتدازو
 5اس 5 ع

 قتكا ) : هتصوز ]'هد 03[ يتع رفوج ه5: 06 12 [0م2ممع لعوف
 5 مو 5 نر

 ه6 لظنح 06 12 ؟1محممع لعنف . ]رج ممغصع نواع 5'ةمماتومع
2 

 هات 7ءمطعو لفماجنو : هرج لثعد لمصع نيتع بتاك عون لع 5
 مر نم ن مح

 10110 لتعاف : رَسْكنأ 06 15 ؟مرص6 لفت رزوتسا , ع8

 1مم لفلفسا 3 و 06 13 ؟مهرمع لَعْفأ 66 ةهتصوأ 65

021115 

 آ1همو 928 ه6 9.

 تا, 20183 هزت صم1مإت 6, ممدتتخ 1نوزوصعت" 18/067716 نزو
 لخدص مممأ يتهلملت[ةمعر 1645 "هز5 1عانخعو لعف , 11 "عواع ةدح
 مدع انصع 1عاع ؟ةه0لتعملع ذتصل1 دع , 12 ننعال ع دع 501 8
 1لعماتعدع حت عع ][خدصع لعد انمتف م6ءهغ0لعصتعو , 11 هدنا ة)هاتح

 رم

 عم نص ةععمصل 7 : ةتصقأ] 1'هرد لذته نتع سرطغ هوا 016
 سى رو 5 2نو

 101106 للعف , ©[ قئسف 06 12 10ج للعف .

 51 12 1عامنع نينت 0ةمومدع 16و طعمتم "20169165 عدا ددصع 56-

 معانات لع اكدصع لع هعد 201221 عور زل ؟ةتتكر مماتت" عاد 01061



 + لولا مذ قفل دز “ك1 يلة حرم "9 56 07 550 507 "1
 كيا 771
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 19/0716 نزو , عيصرم1 هزت عع 12 مممدمع 1عاطخع ينت 2 5ع01 2 6م
 ةعماع» هعانع "هلتعملع. قدمت ادافع نس نو 12 ؟هرحصع لعو

 [0ز5 72015 ةاننالةلت5 شي رمرم َنٌدوَدْغَأ 6 للا هدد لل

 ندع 16 اج در ءوأ 6 ف 101 ليعفعق , 16 ةةءمص0[0 عه
 2ص رع

 1مم لوصف هغ 16 مماواغطصع 6ع 12 ؟ممع للعف .

 17هرتو 0

 (ن6 7ع ه ممانت هطز عن 3 يمل لن 101م5 06 لعاتخ
 2 ن 4 مند 54 رم ّء

 ]عامود "مما فعم , همحمسصع مميت و فكفك ململ , لّيلب , هع.

 11 7 ه لعد ععمسصس ه1 كعصق انت 6005106 عدأ 145 عدها

 1هننصعد ىرصصع 720123165: ل'جتتاعو طع 16و همدق1 0 عدخ

 هدتاعد مدصسصمع [ع]114عو كأم عمحتكةقعصأ نعد طممماك ءمدصصتع 065

 مهعصعم (هها7|ة[1065 عابر , يبدع ]هموت طع معاتك م35 8

 مهموم عع ن لعد ممعاصعو اهتلتاغاعق. 12008 هو 01

 منج ءوأ دنس نتنهلص1 1 ندع, ةةه015 نع ململا سم6

 , » عوأ مماصغ انس ن120:5لئ1 6ع, مدتعع لانئمد معاتأ

 مهم ممتع نع لعصتعم» هذ 12 تهعتصع ممل.

 17هرتو

 0 م05 ىيلصا نم رثكا اميز [هرصصعمأ 16 نهماآأ-

 0011 ةغص 0ع فلا .
 17هرتو 3

 اني ع :

 طور اققح اهليصان ةقلث 11 هدد ماعد لع 1015 1611705 1

 "6001171011 50715 0617 001116 مواتت“ نا "0160165.

 11 هرو 4
 او نع

 06 ةةمماتوجمع هع ماك اعا5 يبنع ءارج , ءآعبرا

 ءابحأ ا
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 17هرنو 5

 11 هيت زعز ل' هطول لن ن ةصقل 065 طخمأف 1615 تع نأركس ,

 ناريط , نآرفعز , كاع. ]هنا عاتت لن[ ةمقانتأاع 3616 ن صع 0014

 . مملصغ ةاع "عودضلف مدحصمع 201241, يسهسل 1136 اتث0ان7عو
 ءهمرمتمع ه5 رغنضغ , م6660 أ و 4 لعاتح 121.

 ط]وع هسا عمم عما , مدصتتع لة اجت دنلع , قينرغ ,

 سير كدنح , راطنق , ه1ع., 11 هوز مصد1066 ةمصخقأغ مصمسمع 1:3-

 لتعدل , ةةصخقأغ كىمدصحصع اطدصوعت» ذ 12 مةهعاصع , 0'ةم65 5

 ماتسمع ع3 معات 9825[6025 أ ةانز عأاذ 3 50

 17هرو 0.

 طور ةعراضم 11 [ددتغ ةحاعملع 1عو معتووددصعو 06 100516
 ءمدمتمع لوقت, نولوقت, ءام.: ءا مه: ةعواطم , 1هو 10ج عق 71

 طولعو لن ةعءور ءاآلع5 ندع لعغت , لعتفا , 6.

 آنع ت لمدغ 11 همها هون طمصتسم ةعواطملا آت , مدعو

 ندع 1ع5 1ممحعد ؟ة0ط21ع435 لقصف 1عوومعأل عد 11 عمطع , صلت وادع
 0'هملتصمتسع 1عو صمم ءءودتمدف م00 ع5 مدع 1'هعانمد منعنع
 مسعف تسع هتجاع [هرحصع 7 ءمطقلع ءمرت"عوموسلهسأع. آنع 7عنطع

 "7 4 . .٠

 يتتن يمصسمع 1"ةعاتمم وع هممدت726 ع .واطم 0601 نات 001771078:[و

 ءغ هعءاست نت تيمدتسع [رصرط»*عدوامم مععدع ة5ةممعالع عواطم

 ه2 ةوودهتت1. ١/0 عت صه ((هتتاتتنهاع هتمطعر 2* 60. اء 1 2050 ١]

 17 هرتو 7.

 11 51 سعفان لوطق هعد7 عند لدن 14 0 6 ةتمياسوإ ١ ءاه.
 ون ع

 هن ةدل[ 6 ةمل أ هريق 5021 مما: مل نك 01 [آدةصقو 18

 ةععمردلع مدعاتع لدح عدو, 11 ة'هعتغ ' لن ل ةصففتم لقصف 1و
 06محمصدأ هان كتاذ , كلت ,- كءلانه , ©.

15 
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 16م5

 [كطص-ل[ه1 عع عنا لتعع يد'مد مع لمتغ ممتصأ عوق عت
 ءمرصسمع دانتخدز هانا6ع ءا نصدصعغع ذ 12 ممعامعر انصع 1عأا16

 نت 06مهمدع 1ع ممدحط»ع هرتلتسمتسع لع 201عه]عور 51 عه
 ماعدا مهق مصل دنع نصع لعد ممولعو مممعم0عرصصم ءدغ ةام-
 طاتعم , طل محمتسو يد'مص م'ةهتغاسص دماثك ةيتلعصأ قعد موا
 هع زدععمسعمأ, ءمرصتصع مهن" يعصسم]ع د 1!" ةيدتضل لح طممأ

 لظنح : هون, ماناق1105 11 لظح ممانتع كمسستع» 61

 لختص ءاطفسمعدتت تت ةىأ 0221204 مددتتع ةجتوتع مممسوم 0ع 8
 مامصأع ممددست أ لظنح , 11 وا ثتلعدأ نانع, لقصق هع 067-

 متع" مممأر 164 ن صع 1هتأ مماصغ مهتاتع 06 12 ةعلط 6.

11 4 

 طورع هعو ممما5 عبت ثيناثو ز1 صدأ ةهاعصلمع  ناييياملا

 ةنبأ 6 ةظاعرمأ , [ةدمتصتسق نافثأ , نسا كب م ا

 17هحو

 (نع يدت هوا لثخ 1ع يدع 11, لكدصتمسم دء ءمتوو ف 0 1 06

 111121010101 "ا ا 01156 701101166 50115 4 لهسي

 يحصل 11 هدأ مغءملغ 0ع 1'هلجععطع ةصختعت"معداتك ع 86

 هةمماتعدع ند 11/6 لع !ةماتغاع لاز كهصم 1ع مممطمع ققر

 اهدتخغ هتتاتع 411/ 0 دصتمم ل15 مدعمأأ ةداتغ عدم عاذأ.

 17هرتو 44.

 [دوصق ءهعو ممماك [ءءطصتولتعو ايطوم تادف نت هوم

 ممعصصعما ؟هدغعو 16و 16مم ةدقءععماتطاعق , لفصف انكم

 هملتنصمتتسع, لع معسام/ م لادبت , 11 2 لعس كانكؤر ]دم
 7 لءعوودعاو "عمم مدعداأع 16 ةمتنعم : نعوا 101 لع  تاوده عد

| 
 ا
 ا
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 مهصغ لع 12 ”ةعزسع دف . [)هصق ايطوم نبت متعصأ لع ]15 ةمعتمسع

 اطو , 1ع ممقأع حج هددتطقاتاتُغع 164 ى نت 0

 1 هرتو

 (0م داوتتت"ع موق 0ع معتصع م مدعم عملت ع ليتع ام لعاف

 انيع لاعا ةذوصتطع آهلازءانإ هواطعآ هما هات 11078 0061

 لعاف مسأ لهو هو"اطءد هم»عمصوو : عاف دماغ 1ع5 20) ععاتلد 761-

 ]11 ل 1 ايل 4 : هل , ©

 17و 6

 [.مر"نودع ]15 (عمزمهتغسمع 1عنانعع لختس طماط هل 51711011167
 دحاولا ق عوؤ نصف 1عاصع 0ع ممم]هدعدتأتما , 0166)3 تتح

 ممل1عملعو لمصدغ ءلآلع مع 1ذتك مه5 مهعاتع, ءمدحتصع قمضق

 لامشَو زون بيبر , ةدالقر ةفونت , ةبيغ , هد ماتتعا , عا

 مممصصع 1عاطخع يبن لعمتعمت 12 يمه صسغسمع , ةامصأ 0166606
 لخص 11/ لع معهما ممعهاتمدب دع ءطمصوع اج ]م7020 ءمدصصمع 00

 ا عر ع عم "ع ع 7

 1 7هز6 لهصق لبامت و زداعو بيار , دنالق فياتت 66 بتاع .

 17و 7.

 آرمردنتع لهصق 13 ماسدصعاف 0ع 8 10006 لعافم 11 56

 نمدتحع يبدع 111/6 لع مممامصعدخغتمصد يأ ماهعم ةدطخع لعتح
 1ع ننعم 1مهتط]عقر 5م لعتتح و , 501[ عات> ىر 501[ انو أ انص

 ىر نات انط ى عا دتس و , 12 ةعءمرج06 ع5 لعد 1عاعو 1مذطا ع

 ةامصخ "ه016دلع , هتسصقأ ندع !ةصلنودع 1ع مدس لن عومع لعافم , ا[

 دلل 66م6 ةةرهالقم ةمقم 1 !مدلصم لعق ةهافف هلام

 (هذطآ1ع وع كمصعع د زمججعم, همدصصصع هذ 164 7016 5

 ؟عرخأو ماس عا الكاش, لدار" ماسكعا لع لوأ يالا

 ماعلا فينر ليال, مانعا لع ليل لبايع , ماتسعا ع
,15 

 ظ



 228 0001111111111 ا

 لبيع 1 يان ايبذم , ماسسعا ع يييسلا قاوم , مانعا 6 فاسو

 6« جاتاننعو ةعمتط]ةطاعق.

 11 [ددتأ "عدم ة1[:7ع7 1 * نع لقط لداوأ 1ع زمججدعم "عصرة عع

 16 ةععمدل و لسن ةةسعات]1 عا“ لولا 0 0انع, 511112215 تصر

 مدت ع5 ة8هطعق , 12 "ةعتصع 51 لو , © و 65[ م0انن" لأوأ :

 د٠ ()نع 1عو ماسضعأاو اعآذ ندع 7 تا 0

 هناا ام. معاد عمأ ةاكع همصق106 65 ءمصصصع لغمح مو

 0و مآت15]76 فاين , لايع , لايل , دايج , ع6 محمد ؟هتمدغو زطم-

 0 5101111 فين 9 ليع , ليل كيه 1

 قحت ةدتعماتتو, 51 ]هد ةلصعأأ مغ, قدصتصصع © ءوأنر ]ع ©5015,

 1' همست ماد .عمصحصت ان 9 عر ةطمتتم 11 018 قر 011115 7ع

 ردعرأ 121260110 عرت علا و كلي نلف ىفلعف , لديع هع, 126

 1ةتوسمتأ مهق معملتسع لع منع يع, ةعامد ءعد ممقطمعو عتوتم»

 101116105 10 1016 0 هعو ةزصعات]ل عاتق «وأ كن لل

 ليعف (عملجتت عاتات عج لعيق : ل*هاخ 11 - 01 يي ناليع 61

 دي 50131 م01 هويَصَ , لويَع 61 5 عا نتع, 0825 «عو

 رمماو , هعموأ 7ةصخمط] ءعممعمأ 12 ممتقتةصدع 1هانع ع ممط 8

 5ععمج06ع نتت عوأ نجع , عوف -لزع م 56007106 76 4 م

 "6726, 11 هد هوؤ لع ممُمدصع لوصق ليت اتت «قأ م0111 فين
 0 ن2

 مررت عمات عج فيهن .

 11 [ةدنأ عمعم»ع "عطقتنتعت» 3؟ ندع لهصق ]عد مانتصعاف 6

 1 [هرمع لعافم ةتتحومعاك ؟ةمماتومع 12 ؟مواع لمذصفع ذعار
 51 12 ةععمدلع ؟ه0ل1عم1ع عدؤ نص ور ءالع هع ءكطفصعع عد اتت ي

 7071124, ة هةتتقع لان مم لوا ءا1ع هدأ هل عءافع, ءمدمصع

 ع1 2 آزعات 5 لداق "6م نياق | 1011 لواق 61 نواخ :

 اند (0نع ه1 ةحمزأ نصع 16 تن وعم هدا 18 ة6-
 مضلع ععغله ممافتغسمع 52016ه1ع, ءمصحصصع 'لةهصقريواوع , عد
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 دماغ ندع 1ع ماسصعا .؟نغ 0ع 12 [هرحصع ليعافم , 13 ةععمهلع
 016وه1ع مع دع كحمصعع014 مه5 اد 710720. ةطنصقا 06 سوواط

 أ سو وان هدد هلأ ان ماسستعأ سيواوط «6 سيواأون , ع نمد

 | نيم اول عأ شياو

 1همو 948.

 11 ةدعتغ 1ع لع هعمامتسو ماتت عأد انت ةهددغ ت0115]002 م31

 1و عمهم متت 6235 501ج 14و معو لماعف 6[ لعافم, 001-

 نتتلك مودعمزووعمغ واعد ة]هنومعت» طعوتتعماتز. (ع 5و 5
 ماسسعاو 1ءأ5 يدع أيأ ده , اياطم ©«( اياطخ , كهمغ 168 ةلصقان-

 1[1ةرخ5 ةمصغ ةيده , 70101: ةييدش, 06 12 :ةعأمعم ىدش : ةياعم

 مددت ةويطم , 06 12 هعاصع ا 201151 وطمي هدم ةيطخ

 ممن ةنيطخ , 06 12 :ةعلصم طخ . (0م 77011, موق «عو ©5612-

 ماعد, نبع 1عو جمدومد ل0م6165 ماس عاف هممهتسات عمصعما ذ عاام
 هتفومرتع , ؟لعمصعمأ امانك لع مهعاصعو لمصغ 12 "هةةذغطع

 2لزعو1ع ع5[ هان اتط ىر 0ا1 ان و ءآقط قم عل ى هنت 5128ا0-

 انعرك, هدد عملقم انتل 20 1 [هرصصع لع هعو ماسسعاق ,

 0” ةمرغو ا وسمت هام قاده 1 نافع 20101:

 ونيالوم أ ايي لا خص ءطمصععدصأت هج ى 1ع مسعف 1عمعأ

 معمم 6وعمتع هت ماسععأ 1ه 1عاطع لع مممامصعدأتمد انآ 5ع
 انمانتت ع لهصم 164 ةةصعتلتءت» ةمدغو 12 ةععمسلع تملتعملع, أ

 هنطوأتغممسصأ انس لملم هج ]عقم لع لياعف , ه2 31112 011

 اعد مانصعاو ياده , ياطم ءا ياطخ ب ممهتك, مهتن نص طمان-

 عوج ءكطفصعءعممعمأا ءمصلمتممع ةنتج "غعاعو هدنلتسمت»عو ع
 معصم( هات مد , هدد ثوم ايأ ده هإ اياطم , عا ]خد ةوتحت لع

 ممغسصع اياطخ , يسمتودع 12 لعحمتضمع اعف لثغ ةامع نص
 اممم, ذ "ةهتكمام لع نع يبدع هع امسعم 2 لغزذ نا كحمصعأف

 هر ى لصق 1ع ةزصوعتلتعت' ةيطخ 31
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 لادت :لتأ هن نه و هآلمتاف# 68 ىهس 3[ةلانإأ67,  تماتتطت#

 لدصو ةيظم جون ةويطم , مونمع نانع 5116 و طغ ةانقنتعع ف

 0ع مقطتسع هنن ةلصعانلتع» , ذل 5ع ةمطقعتحت ع هنن زاتتتتعا , أ

 1ا'هد كت ىوأ رف ممتن ماسصعأا لع ةواره , هس انعات لعوماره ١

 (نع ندع دماتك 870م5 لثأ لع يكشف , 01. 50011016 551

 هسسع تمدصق هان 1'ناتك لع م«مامطعدتتمسد لم ماسعا هع اننوانحتع
 هدام لعتج 1ةاتعع5و !هذطاعدر, 15 اممكتغسممع 2012دهل6 ةامصأ

 جاتكذ1 اندع 166 [هذط]عب هتصقت 0 وار هدد !ه1( اياوزر, هد نعد

 06 ىولوز ه1 قاوز .
 1 17هرو 9.

 نت و رز ل : . .

 آ.ءءععمصم]ع شالا قوو , ©موؤف-لز:6 شالا , هزعصتلع 1! ©

 لا 004 ه01:ماغاعدعتأ لع !'ةوعءزمتأ, هدنآآ ه هلاعاضأ !'ةوءرمتأ.
 آد "نواعم رتل ع مون“ هع 76و , هعدأ نانع 1015ماتئانصع 1001

 و

 ل016 مص عمععت» مدن' لعاتح و, همدصتصع لصاوو , مانعا لع

 ةلصأو , هد قص عانت 1ع ممعيستعم» و عد امجسعمي هدم لثخأ لمدع
 لصأوأ رز ممدت5 هعاثع مموأاع دهدتكلعع انصع يععماتمم مماتتع 1

 م1616 مهققتك لعد 7 ععطعد لع 12 اعمتختغسمع !هرصمع , ءمصخضتمع

 وو , لمد 1'هعاتك هوا قلو . آ[هزنعت ينعايتع كطمدع لع "عاق

 اذا ذ هعاتنع "غولع لهصخ دحممص لللامآ. 07077171801. 07'. 0.

 17 ةرتو 50.

 1[ ماتمكت انو ممهص 15ر5 هرج 116 ناو : !هراطم-

 عردماطع نتع )551 ةانئاتاع ع3 ماك عانت غ»ع. لع معصقع لاتع

 هع مممأ, لهضق ]["ةصغعصخغتمم» لع 1'ةيبغعتمع, نأ اسم مفضتتك ع

 15 طنا غممع [0>مجدع لعتفأ , 0ع 12 2ةءاررع ىمأ .

 1و

 لع كملك ءمصحءمهطاع لع "ةمروعع» زع (عجاتتعا ا ءعممعمأ

 ١-2 اس4 ملا - هج تيس

7 
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1 
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 1ع ءمرصصعس(ةهتعع 0'قيءاطستهدبصت. أ هنعت 0ع يدعالع دمهصتغاع

 11 5 هعممتسمع :

 كرحتت نأ لاوحا ةثالث اهيل ناك ةلك ىف ناتره عمتجا اذا

 وهو عبارلا اماو اعم ايركتي :ناو هسكعو ةيناثلا نكستو ىلوالا

 ةيناثلا تنكسو ىلوالا تكرح# ناو رذدعتف اعم انكسي نأ

 ةكرح سناج دم نرح ةيناثلا لادبأ رودن ريغ ف بجو

 انييقاو اراثأإ ردأا ترثأأ لصالا اًراقيإ ٌرقوأ ترث ) ون "اهليق نم

 طارفا نال ةيناثلاب صخو اههب قطنلا رسعل لادبالا بجو

 يبت ١ وح م ةيلك ينت اهينوكم زارتمسالاو اهم, لابسحم لقفل
 لاب لادبالا هيف بجي ال هناف اذه تلعف تنأو ال مآ !ديز

 ال لود نسا ليفت لادا هياز 6 قيفصلا دوج

 افدعب ىتلا ةزهملاو ةلك ماهفتسالا ةزه نال تلعف تناأو
 اتناك ناف ةيناثلا تكرمتو ىلوالا تنكس ناو ىرخا ةللك لوا

 ساارو .لاالو لااس وحن ةيناثلا ىق ىلوالا تيدا ىيعلا عضوم ىف

 عضوم ىف اتناك ناو هيف لادبأ ال هنال مسقلا اذه رحذي ملو

 متا اظغفل نكي مل ام هلوق دنع اههيلع مالكلا قايسف ماللا

 ال مأ ماللا عضوم ىف اههتيناث نوكي نأ اماف امعم اتكرحح نأو

 ةاعسن هلف ىاثلا امأو ةنايب قايسف لوألا اما نابرض ناذيف

 ةمومضم وأ ةروسكم وا ةحوتغم نوكت نا امإ ةيناثلا نإل عاونا
 وأ ضن و اسفم ام اضيا ىلوالاف ةئالثلا :ذه ىم لاحح لك ىلعو

 ىف كخا ليقف ةعسنتب ةثالث ىف ةثالثف ةمومضم وا ةروسكم .



 555 نال 5 3 5 كلوب . 771 ا كسا دق دا فياض نيب نب درا” ييايرم د ندي ا !١ ا ا ال وا ا للا
 7 0 9 1 / ع 0 1 ١

5 “2011111111411 2052 

 ٌمتفوا مهرتا نيترمملا ىاث ىا متفي نا هلوقب كلذ نايب

 ىلا ةعسنلا نم نانكا ناك اواو يلق
 لبعد معتك همك لمصغ مدضلع ةققءطصسماتصست لقصق 26 5538
 0ع ىمرح ءمدصصص عمامتسع , . 30م1 "عر 6ةءعجاغو , ءورصتمع هز 8

 16 7011, م31“ 145 22015 5101773135 :
 ” 002 نب بي نب نب ع

 1 مداوأ , 2 مديؤأ , 3 مهيأ. 4 ميأ , 5 ميأ , 6 ميا.

 بي رع هب رد 1

 7 بواآ, 8 موا: و9 مد
 [ةعصما عد لم ءهاطقصوعسدعسا لحن ةععمتل 707720 1

 ليس رمال 13 ف 01 متدت10 أ 16 زمتطمر, اد 0 : مدي 2

 لتستصسأاتك , أ مداوأ , ماسمجعا 06 مدل 8011 مدعأ

 1كجعصصم] عد لحن ءاطهصععمم عدا لدت ةععمصمل 1/0١ كل

 لختس مالم هنو 16 رح عدا ى مي 801 معا , ع 18

 مجعد ؟هدمع ناتع عّيصأ ع[ ؟عدهسأ 0ع 12 ”ةعاص6ع 20

 17هرتو 59.

 1[ةععمصرم] ع5 لن هاتمصوعسصعمأ لد ةععمجل اممم, دمتخ مهنا
 ان 166570 ( 86116 6 - / يب“ 0 ديك 5 اقلطم),

 يد م
 62-مث ميأ ميأ كل وأ 7011: ما مي 61 عما

 [نجعطصرما مو لم هاطفصوعمدعمتأ لح ةععمدل امن عمر ةتماث مهتح
 نس ل مجتتم (عدعالع نينع 0 12 70و ع11ع لدن مانعصمت ال /207220)و

 يب رع 38
 عهد و : بول 0 اا ماستعا بأ 0ع 1ه هدم

 5 روع

 لعفأ : ©[ 0 ةلطقأا موأ 101 مثأأ أ 30 12015

 4انل ةمصغ هعمقذو ةصثع 06 18 ؟ةعتصم ل 1

 , 1 'طاسمتعسو ع5 مممأاك ةصحر]هزت65 1ع ءمصصصصع ةيعصمأ عقر م'ءعتفاعمأ ممسك

 ٠  ةالععاتج هصعمأ لقصق 12 1ةصعتعز طخقتق 165 عوسصتسمتس عتق ةتئقطوق نادت 1653 ةصع
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 ابعد لعيصتعسو سماك لع ع معد ةليهصتظعسأ, 17101115 11
 نع

| 0 

 716 1617111716 71 7110 : متأ ءوأ ماتت" متا .

 1/ةزو 953106

 قع ةجوتع لثغ يدع 1 ةمسعم 0هزغ دع طقصوعم هه ور

 لهصق 1ع مه لمص 11 5'ةعتأ , مولتن امان عأ0ذ5 06 06 0

 راع 5016 مدق ام 067111876 [ءاا لان 1101 ما اظغل نكي مل ام.

 1" هماعسم هز وانأع ندع 51 «ع اميدعم هيأ 1ح لعتمتغ»ع عانت

 لحن مممأغ, 11 مذ[, لمجد امنع آمد ءم5د اقلطم , وو طمطصعع» عد

 ى. ]هناك امنع 1مد مقر نعوانف-لتعع , ءمدصتصسع 1' عمات نسمع

 16و همدصصص عمته عانت , 50115 لاتع 12 1عأط6 نبتت م:6ءعغ06 هع
 لءعرممتعم ةمجسعم , ءأن يتت عون لعدم ةرصع انتح 12071120, ةقأن 00101*

 701164 تصح لذته 011 انتح 1:57:60, 013 تلح 501 ,107117110]01 

 يدعالع هئدتك مملصغ لع 7هرتعالع , ةامصغ ه6عاغع لد 042710.
 لع لماتتع 106 يدل يتكأع لهصق ]12 اهصعتع ةعوطع لعد يعطص-
 ماعد لع 1هادك 16و دك مموتم 1ع. آنعذ عروس ةتتعطق هنأ
 *ةملتص 0' 688 1مم عزل, عد معجم مماتت' 256 8 دعوت ا

 1116 د َ , 6 امعمعالع 115 1هدغ 14 يبتهلتلت ندع أرك: مان

 ماماعمأ مهدت معملمع ةعمقتطاع 2ع لعق "8عاوقر 165 هددخغ ؟هدحصص6و متع

 ةصهلموتع ةدحع 16ه صصملغ1ع ع عبصأ 00191. دينا كان ف نار 26 5-9

 ععمصلمع ؟ةضفأم 0ع ؟0زتءأ1عدر همدصصصع دس عيضأ عّيصأ . عيصأ
 9 هىآ

.66 7 

 1 زر 2 هءموملمصأ ع5 سصماف يتونمصغ 61 عصعصغ لصف آه اهمودع ةتؤطع

 نللتأ معانات عمأ ؟هدنتصتت" 3 يعصرت1 مو 06 نيع]لاتعق-انتتتك 065 م3 ل0 11
 ع

 1عأ : (عآ5 ةمصخغ ةميأ , ماسصعا 6 مامأ 06 15 1مم ةلعفأ : و! 016,

 هب اب ع

 نأ هع دصمأ ة ممتع مةعامع نأ : نأ , اة ل 1'ةمدتقاع لس
 نب راع :

 نينا ال موأ رييتعست غم معومصصع لع 1'ةمرتفاأع غ ما 60 ١
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 5 غو

 115 د 00 ارق * 0 0 ارق 6 أرق ةصقلمودنع5 ذي

 له َج عبر , نك هز, نك هرب 6 وطعم 1/1215 16و مممأ5 هتصقأ 102065,

 6( قكمصت 16 0 ةطمتسعم, همصلمتصعمت ذ 12 مولع .
 لمدصممع 1ع, دع ءطقصقوع عد ىر ةمطواتج عمغ لج عنو نهصق-
 [مرصه م5, هم همصقغدعمعع لعد مموا1عو هملتسفتسعو 6

 معيدرج اما تمت 0و را انتا الصفا ,

 رق 0 عت عردخ ارك , مطل 6. 7011 هرم زل

 ءأرق 0ع عمأ ريق, نمتطسمع ضاق مونت َِحاَف :

 أرق 0ع عصأ هم ورحت حي 8011 يدي

 ارق 0عمتعمسأ ّى أرق, أ مم وارق , همدصتمع أو , 00 12

 11 1ةتتأ ة)0161 نلانع عرق. 6 هرق رمدغممك لفصف 18 ههل-

 عمرتع 0ع5 تمددك نت هد 3مم1]6 6 صوقنم , مدمتسع 5م

 ىهاق , نياك, 6., هدد لتتم ذ ]'ةععمم هتك انيدرق 6 اعيءرق

 لع متم تاتلع لع ةموسدعتتع عا 1ع اعدتع لد همم عع

 امتع 0' قفءاطخممدصت :

 2. مض وأ رسكوأ متف رثا ناك ءاوس ىا اج انقلطم ءاي كاذف

 نثربو جرمبزو رفعج لثم أرق ىم ىنبي نا كلذ ةلثما نوكس

 تلدباف أرق لصالاو ىطس نزو ىلع ىأرق لوالا ىف لوقتف رطقو
 حاتنغنأو اهضرصت اغلا ءاآيلا تبلق مت ءاي ةريخالا ةزهملا

 تلدبا أرق لصالاو كنق نزو ىلع ءرق ىناثلا ىف لوقتف اهلبق ام
 ءرق ثلاثلا ىق لوقتو ضاق لالعا ّلعا مث ءاي ةريخالا ةزمبلا

 لعا مث 2[ي ةريخالا ةزمهلا تلدبا ارق لصالاو لص نزو ىلع

 !ذهف ةرسك اهلبق ةمضلا تلدباو ءايلا تنكس ىا يا لالعا
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 دوعتو ارجو اعفر نزولا ىلع اهبنم لك ناصوقنم هلبق ىذلاو

 عبارلا ىف لوقتو ايءرقو ايءرق تيار لوقتف بصنلا ىف ءآيلا دل
 تلاذبا 'ةكرلاف الدال نيش كلب أرق 'لاصألاو 'ئارتف

 ةزهيلا تلدبا امتأو اهلبق ام نوكسل تطسو ءآي ةكرحتملا

 واولا نال ةيفاكلا حرش ىف لاق اواو لدبت ملو ءآي ةريخالا

 ءاي تبلقل ةمص وا ةرسك تيلوو ةيلصا تناك ول ةريخالا

 ولف ةحتفلا دعب !دعاصق ةعبار تبيلق كلذكو !دعاصف ةغلات

 هبيعي تيل دوال سة يضم: ىو انوه اواو ةريمنالا :ةزبميلا يبلع

 ءايلا تنيعتف ءاآي كلذ
 11 1316 56 وم نانمدح ذأ هد ل166 ّئىضَر مواتت' وضْر د

 هب وع م

 6[ ىضرم م0111 و 2 ةهلصقأ ]'ةتاعتتت 8 ةهتكمس 0ع لتتم

 نتع 1ع و 2011, يبمصل 11 هيا 12 لعصتغمع 1عغططع لكس

 مممغ, 36 هاطمصوع د ى ةمضنو 1ع امور تأ 1ع 770.

 آد طص لت 725 953 ةزعصتلع ناتعر, مدت“ ©52م1102 تانك
 ف م2666 06 طاع , لمصم 19 ةمصز دعدتكمردد» 0عو 7ععطعد عاق

 لانع 21 هدد معاتأغ, لقصف 12 "عمعمسأتع لع لعاتخ 1077120: 11118 ,

 نطقفصوع» 1م ةععمرجر0ل عدو هدن عج ىر ءمرصت7سع 11 1ع 63

 لت , هدن مصقعتت عع 1ع ةمتنعم, ءمدصصمع هرج [هتأ 313 ا , 20-

 ىعمعطع لكما عتتمودتتمم رز مدعم يدع عا 20 ععطع [هححهسمأ انط
 منمأ لتئماتسعا لع ءعادنت هتتواتعا 11 5'هغةعطع , وز هع ل عرتط] عا تمطق-
 رج 1266 مهنتع انص /1071120, 1ع5 لعانج ]م7220 طمتخق اذع 50131 035 © اق

 من

 هنو ةاتع لدصم تح ممدمع م01[ : هرم ةءماتخم لمدع ترمأا , 010

 ترمأ , هاد ةرتازن ترموأ , ةءامرد ندعأوانع5 عرىهتاطتقمةل1 610 , وأ 8ك كومو ١ ةغامللا نانا 3
 مار

 عر ءمصقعةصأ 1ع عمجنعم لع رمأ .
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 آم مصحح ةوتم» 04 1ث لع مخمامدعدأتمص عل ىر لاتقسل
 11 وا م6606 لخحص 1عد»م, دع 7هزك, مدن' ءةيعصم]ع, لقطق

 جيباصم ©: نيزاوم, مادت3615 06 حابصم ه6 نازيم . [آصع ةعدص-
 طامط]ع مدح عوتمد ه آتعات لقهطق 3 لتسصتستاتلك , ةماتن5 16 ى

 نت 165 فسدعا فيقدم, همدصصصع لهصق ليز بزرع عا ةعيط# ب لتسمت-

 مات015 06 لازغ غ6 ةعاج# .
 طومعتلام همصح عموزمد لدن و هد ى هد آتعتر يتحصل , غ1 قص

 لخحسص مممأ, 14 و هدأ ممن ءم0ل6 لخحص !ءمد»عر, همصصصتع 0335 ى ىضر
2 

 6 ىف نلاتك ةورحأ :موانت' يضر ءأ ووَقز ىوق م01 ويوق 0ع

 15 1011© ليعف ز ةيطم 70 11* ةوبطم : : ناّيزُع انزلاف ناورَغ : ١

 ' لع 8 هزومع لد 1ةصتصتسي ع1 [ععطصتسمتقما> نأ , طع دن 85
 هعمقغو 1هتع مهتعاتع لح ممم[: عغ16 و ننت 165 ممنثءغ0ع لقصف
 1عو مممأك نبتع ]ع تكعصق لع كاعر» ءا 1عتتس ةعطمط]ةط]1عو, ©5أ

 امانز هدتحتن "عودمسضلغ همدحصمع ةامصخغ 12 لععمتفمع عام.
 آنع كحفصوعممعدأ ل و عاى ةمطو انتج 16570 2 6201

 از عد 1 لهصق 1عو مماحق 0'جعاتم» لعق 7ةطعو ءمدعمتتعو لمصخ

 12 ةععمصلع 201214 ع5أؤ بص ور همرصتسع ماقيص ١ ةمايق 3

 دايقنأ , ؟ةدوسأ 6 ماضو ماقد داق , ممانن" موص, موق أ دوقز

 2" ])ةصق 1645 ماسضعأو ؟عدمصتغ لع مدخعت]1عو ممعاصعو مص

 هولثعو, عا ةموتتعصمسأ هذ ع5 ةةصسعانلت عنق هاذ 1ع و 654 00

 1١ 6و كلان يانا لفصص عدغ مماتتع ءجعدسر1 63 06 ع3 .ءقهق ناي رع ,العممسأ

 06 اع را أ نايبجت ٠ ةدقطأ 6 اج , 10د" 65, 015 عطخ- 115, ةانتع 16 6 هع

 نابرظ لع موصقع نانع 065 252015 262151681 8 لقصف 8 136

 "[[ةطعتأ , لهصف ىمص همرصتس عما متسع رحت 16 11670654 238. 27 4 , 40561826 6
 15 قرععطعنم دمع (ةةصصعما ا همدصرماع لع 500130'1هم ع5 لعدم 1ءااعق 101-

 22281115 نأ ل
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 017116560711 02714]00.0 نكس وأ لعا , مدحصصصع ةصق رايد كا بايك ,

 مهمات راود ©: .باوث , مانتنحتعا5 لعرأاد أ بوك .

 آدوصق 16 7و 9568 ع وأ 7011 نع 1

 15و 958.

 16 7-05 , مه ةيعطم]ع ١, © دوم , هرج 1هرتمع ر عر ؟عمصح

 ةعماتدسأ 14 و ةدصق 3116 ةمص, 163 ماتت عأو ةزوكا ©« ةدوع.

 قلت ءمداضتمعر, ممن 1ع ماستعأا 6 ةهقر ةمعد و ةليح , 00

 ل1 :١, عد ءطقصععدسأ 1ع و تملتعومت هن ىر مق ميد 6 لح.

 17و 0

 1ر1 و: عي وب أ ى روو , مهقوز15 عياب © ى 0

 آنع ىادمنو 1 17 جنة طعم ف ءاددصعع لع مغدصصع عدو كلل

 ءوا يتتعوءعمتغ, همصحتصصع لصق 1 يعوصر»1ع نقوم موانت نقيم

 06 12 "ةءزمع نقي .

 لع معددع نتع نقومك اي 6و4 مواد نقومك 1ي : و
 [هرصمع نص 11610011 عا حتسم , ب لمدخ 10707161017 ربخ هوا 8

 م0ممو10م فرتعأ اهل 1ذب . 0 ممانت016 تعم عج 0224 كاتم
 ممقعت" منع 12 ت1 اتت" 2 0اجلا لنحو عاب , همرصصصع مرسم نمد عصأ

 لختس عدنا و 2071 620771716 رسمضم لد , ع5 تن7114 ر سغم موت“

 16 7ءعمطأ نرتعأ : ممهتك 12  ممعومتغمع ةصهتروع دمع دعممطاو
11 

 (نع ندع زع اعمق 0ع لتعع ءوأ م6 كمغسم عدخغ مصكمتخمع ذل عع
 تع ]ع اماتتتع لهصق انس محمص عم[ ةلعاتم نحع ز' 2015 هغوانعُم

 لع همدقت] اعد“ , عا نتت 5 عمرسمع ةهتصقأ :

 دبعيو لوعفملا ىلا ناضم ردصم وهو يصيوب لعاف ِلادبا
 ىلا ناسضم ءادقبم ءايو فلا نم كلذكو لادباب قلعت
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 هرسفي رمضع الوعغم نوكي نأ زوجيو نرتعا ةربخو نتومك

 روكدذملا لالعالا ىلا ةراشا اذو

 17هعو 6

 ]«دصق 16 هوق لمصغ ا هةهتغ ذعأ تأ يحن ؟مدركصع انننع عع

 انمد هذ اله ممواع مم6ءئؤلعمتع, هع مثعدأ ممتصت 1ه 1عانسع ؟هتطاع
 ]ب270 ينحت هع ءاطهصعع جطم ل'ةامع عم ةهصملموتع ةجتعع م
 ممر ءالع ممممعلعمأع , كعدوأ هنح مصاضمتسع 12 70 ءالع نن'مد

 مرد عرساتغ ند اتسع ةاتأتع , م0مان1 ةامطاتم !"ةصهلمونع داعع :

 مو ءا1ع هن 15 1عغصع !هتطاع يتت لغ كزءعجمم لعرتعمأ غهانأحفع
 ئإ .٠ 9 .٠ .٠ ٠

 ؟هتأ 001650616. ظتصفأ هنن ]ذعاد 06 ضيب , هر ل16 ضيب , ©[
54 5 

 202 0085 ضوب

 1مرتو 902 أ

 لنعو ءةيعمصرم]عو ندع 145 ععدمصسسهتتتعم5 لمصصعتا و
 د

 "015 كمدح7عرتك1هصق لات ى عد و 32165 انتت 0 500[ وسيذ

 كب وضق . 1 كب نام , العمهسأ 065 ةءاط635 ىهن , ىضق

 كب 0 (عو هدق نتل ةمرصخغ 10116 ,"ةعذر 51 طمقممع ([116101368-

 تصفق مم ةمصغ مودك لتتك انصتوتعممعمأ هذ 1!ةصممعتسة نمد و
 عرمستمس ةتض عمق, ةمصغ ءمصلمصصعق هذ 1"ةصقلموتع. آ[هزتعت هع
 ندع زاد لثأ هذ هع هنت عا لقصف دمه 6707717110176 07006, 2* 0.
 (. 1, م. ردد, 2016. (نمصلمصصغمعما ذ عع يت 2 نا لذا مؤ

 قملعمسدعمأ , لوصف ةومرم أ ا 16« و عوأ ءعموم عن

 ممتعا" 1ع 20

 '1'هدتك 14و ؟ءاطعو تل: نععو اعرطمتسغ5 مهل“ انت ى 2011-
 ممتعمأ لمدصعت» اتعن نه [معممعم لعدم ؟ءةمطعو لع 12 ةلغومتع

 727 4 خو ء

 06 لعف , همرحتدوب ٌوضق , مدان متسع 12 1هانقصقع هان 1

 39517 ا ةتحنس. طظ زبره عضوا كاسح ل للى

 20 لا وياج
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 طاخسع. ١ هر عع صحه 6هجوتمتت همفطغر 2“ ةلتغ. ا. آ, م. 26
1 

 كانلات هلأ 163 مدح ءد[2([ انتو , نأعيس عوأ نص همدم م0

 مع 0ع انعت ' 1

 17و 4

 (يءوا ةهتصكأ يت'مص لثغ مهاد» 16 !ةثصتصتس 0 كل كل أ

 ”كضع 0 هودستمة هنأ , ال 61 ىسيك , 6غ 6

 106 قوض كل قيض .

 1و 5

 دع وعرق لع هع دم عاتو عون يبدع, لهصق 14و ممدحق 3 15 ؟ةهدحصع

 لام لممغ 1 اماما غصصع ه012د16 عوأ انتص ير هع ى دع ءطقصوع

 ءد ور «مرطصتسع هم 14 7016 ل205 ىوقت , ؟ةددنتتا 0ع قت.

 آب هدا عتت 27 ععاتغ ندع هع كطمصو عمم عمأ ه اتعات 1 مآتع 01671
 ابلاغ , مدعع نبتت ١ 3 سسعاوطنعو 806 ماتوردم 3 عاام ع

1/4 92 

 (0م لذ[ ةتنصوأ ىورش , ىوقب © يؤلف جان اذ عاد 6 ان

 أيقَب 6[ اًيقك , :ةموصأ لهو مةوصعد ىرش , ىقب ©( ىقت. (06 061
 ماع" طممأ 0 عوأ يتئدصسع "هعلصع 5ءعمصلهتسع بدت ؟1عدأ 06 قو.

 1هرو ا

 «('عوأ متسمأ نانئمط لثأ ايند , 1ةصصتصتسم 06 ندل , © يلع
 ع

 (ةنصتصتس 06 ىلعأ , مممأ5 مما 7 مهعاطعو ةهردغ اند 9 الع

 م0111 وند ( ولع : ناتهمأ 2 ى ودق [ةمدتصتس 0ع ىصقأ , كل

 آل عدن 6 كن عوار ةاتتدسصأ 145 عيئومسمست هتقعتتف , ن6 ©

 ءهعماتمم مدساتعم 1 غرعع جدع ةعفطعو لت

 11ءنو 967 ها 8.

 آبع مما الصتاو ةلعمتاع لينعر ممدنت ةماتوتنعا .عااع
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 منواع 11 ؟ةهدتغ نانع 1ع و هأ 1ع ىر هدت 1ع ىعغ16ع ور ةع تعد

 مصصعمت. لقصف نص محقسسع مما. آنهتاع ءهماج0تاةهد مدت
 10266 مو: ايرع ضورع ىمو , 0ووانف-لذع 61 5115 5011 5

 06 10116 هاتتءمدمامجعم هعمالع»اعأا#, ةصقتعمع يحعأ لاتعو عع
 06001 هوم دل دانت 9 ا ع موتا عان11 618

 هممت 0 0 ةتطواتنادع ذ ّ وق, أ لقصف ايور ةدتطقات-

 نك ذل ايو و 9 111 23 311551 00 0 ةانث“

 1تندعع, ءمدصصت© ن يي هادم, ةي مي 0071711 1 موي

 011 011“ 677100016. ()0دعأ ات ع[035 11551 , 8 065-195 6-

 درصعمأ , ©عقأ 16 ى كانا راو عد و, ءمرصتتع قطق ةوع
 مر 0

 مانت يو وع ©[ وهن مان“ كوب ه0 ءءانك ؟ةطو0ق 0ع 1

 [هرصع لوعف: 0676 06 ىمن 0467076, م1867]70

 ؟هرتو 969 أ 70.

 آنع هكطفصععسد عدا لت و عا لات ىطحتتق مه انه مرتع,
 ١ ةمدنو نصسرسألم , ا ل0مخ 11 «ةأ 00 مي عدوا عانت ا 2

 ]نعت لقص  ماقو راسو باه , قاخر و للي 801 1
 ل

 رجس ر يي قوُخ, يوب اد 51 14و هات 16 ى 5021

 ةدتتم لكتصم 16[ 6211146]0 013 يستعد ءعسأع 183 0
 ماه مدق اتعمز كوقأ هع يمص 016 لهصو نايبر ليوط, :ماود ر

 حاور ما 0#

 مز ”كعوذ]1و (تمافتغمسدع 2016216 تت عقأ انطص و هان انتط ىاططتت
 مونع تصف 7702 ع]16, ع لاتع نع و هدت عع ى ى5هذك ةادتحتأ لئدس 41

 ؛ 00 0 004 8 :

 همدصتصع كهصق ايمز , اًوزغ , نايف ناوضُع , هات لثتس ى هك
 ال اح م

 [ععاف لكس 1ع, كماطحتطصع 03125 ى ولع 6[ ى وتقم , 11 صال

 0 ممسك اتعاب خذ همت عزتاتت 18 113 ؟هذطاع هد 1 011656 عاجأ

 ؛ 1١ ١ طور ةنتع 1 "ةعزصع ' ءواد 6 اهن 801 ويغيب أ طم ىهفذ .
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 آه همت عرتذتمد 1 ذعات, لقصف اماتأ قا[ هققر م0111: 12 01-
 رومان 0

 هزؤصصع 203ءولع, همدحتمع لدصو نويشخ# أ نووككي , نانث 5
 1 ا

 ءاطهصعءدغ "200 هد نواشخ# 6: ن ناجحا ماتتقو 2 0]511-

 مصصخمسا 1011, لن همتتكو 0ع اهب >2 عم717© 065 انهت 1011705. 01165-

 001165 ىبنكاسلا ءاقتلال , ؟ هطدصووءدأ هم نوشخي ان قاوفي ٍإ

 1 17عرنو

 11 ر ه هعمعملممغ دصع تيععماتمم ذ 12 ممواع ةممهعفو

 لهصق 1ع تعر5 06و , ممتنع 1عو ممدصق 0'ةعاتمج 0ع 12 ؟مصع
5-22 .5 

 لعف , هجرة[ عدهصغ هغ 065 ؟عمطعد 06 12 مجمع لعف , ها لمصأ

 1 201: 0 واو لياجلا مسأ ءوا لع 15 مرصع لف [ع]5 ةمدحأ

 16و : ممزق كييف 61 10 ىمدقمسأ 6 ُديَع 6 لوح ٠ [نعو

 معمطعو لع هعانع ءمخغومتع صلت عدأ و هول هن 6« 69
 [هرحصعو مهطتتع]] عوز دلك دع "هجم »:هعءاطعمتأغ, مهتم 8 !ةهرخصع

 1عدع ممدص لهععمغ, ع5 7ءععطع5 0ع 12 ءماغومدتع 06 لعفأ .

 1آدوصو هع اعرو , لعفأ اذ تغ 1هصعانما» 06 167786 61760118-.
 امتلعاعأ 0 لامغ لاح , هت هصخ مودتتن هجاء 0 رجا لعف : عوأ حودنتت

 هءا1مه نبع أذ هدأ ْذ 1'هععاتوهتتك

 17 هرتو

 آممدوننعر, لكتصع "ةعلصع معه لوصأ 15 ةهووصلع -

 ل1عم]1ع وأ ددص و, هرج ؟مدرصع ند 7ءة:طع لنج 6 ةعصمطامط]ع ذ

 لعتفأ , ء( جزتدسأ 1ع ممُطدع دعدق نانأوتتت'متغ اند 7نطع 0ع
 !هدررمع لعافت , هعوؤ-خ-لتنع يردتسمفسأ 671 71107168

 امد. همم10615 0ع |'هووتتن هأ ل1 ممل ةيلعافلا ىف كارتشالا

 ةيلوعفملاو , ز1 دع !هدتأ مماصأ مصحح وعاتع 16 و عد لآ يتتعم-

 فقيرا 1 ١

16 
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 | لوو 974

 (عااع 9 ة'هممأ1لاتع ةان> 12015 [6أف ن6 ى 2 0 45
 5 رع 1

 ىيح رو 20 [مد مجماك لقصف 1عوومعام 1ه ةوصح عزم د ناز

 نتعوعومأ [مهدحطع دنع 13 ممعصستغمع 1مم ؟هتطاعر اعأق ندع
 ةياغ 06 ىوغ ه6 ةياط لع ىوط, وما عم ا0غو-معاتغ طمصمط7ع.

 [نوضو 66 715, قصسا كل قحي ىمصأ , همرصت7ع هذ 1
4 

 ران مم

 موز[ ؟ةعا1عممعمأ, ممن قحاسأ نك قحب . 7

 11 نه عد هدتاتنعر لهصق © 0 معرتور نع 112عرمع 16-

 مدت يسفطاع : ءآلع مدقتماع و ءع نبع !'ةيتكعاتتم ه اذتا لع اذ
 نصع ورنآ1هطع طعقحتع : ءقتك ممانت" ة80هز5 1م طحعقتتتتع لات 7دؤر 1

 رام ن 71

 1وحأ مرمصمممع» هممحصصع مز !ئهرج عع نءتغ لالعلذ ؛ 11 عد ةنا

 لع ,طحغسمع 911 3 979 وأ كو وند'اظطم ه1 3 م10

 ردمصعم جتلا عانس ماهم , 6 ضرلف 811 17615 350, م١013
 ن نعانمص

 0 9 كن ضرألا ْ

 1و 5.

 11 ىدللأ لخصل: ندع لعد يعطصرما ع5 لت ءهف لمصأ 11 5ةقلأ
 يب

00 0 71 ' 

 1ع : 1عآ5 ةمرصأ 1ع5 ممدحق نالوسح , نارّيط ىدَبَح , ىروض .

 ه4 ةداعو مهماك ةعصط]ةطأعق.

 11 هسا مممصص عع" لقصف هع عزو مسالا ضخ , ورصصتع ةث

17 592706 

 10 اذبنأ هوا مماتتت نينا , ةطمفسدأتك دعت وتوانع. لع
 هعمق 06 1“ كيال لمصمم عما 06 ءاممردم# جتصقت , مهن“ هت

 همم عت ها عانت ذ هحرطاو كلاب نع هقلاف 0776006 ..”07:م#

) 565 11015015 6 60, 0101076-16 © 0 16 06 101 71 

 5 4 . رى 7 2 .

 ]'هرج كذا نول مسل صخب .

 ف



511 14 205 

77 11 

 [.' عءعوسماع نبأ هوا اص مفمدنتك لدح 7ععطع نآبأ .

 1و 9

 آد مصلتغتماب توغع ممادت نينع 1ع ممدص نادت .عووعصط]1ع
 خذ 1جمرتمأع لخص ”ععطغعر ةمسماتحت ع, لهصق 1عو مدعاسعو متعة
 عقر 10 1075005111017 6 0 كيرحتلا لقن نأ 2 11 عان 5

 را

 6ع 1عوصمل , همم موي ب ريسي , ناخب , ىيبي مان موقي ,
 5 م نع

 ربسُي , نوب , نيب , م2010 اتت 51 عا مو: 5

 015 مسو هيفو , 651 نيتتل ١ 3:6 لهصق 145 هممددق لمدخغ 1

 همعتأ عمعآ1نتع ءآطم5ع وندت 1ع5 لتفاتصعتع ع5 1محصعف لع
 1'ةمتماع. (نع هليهصع لتكاةسعأالك معدغ ةاكع هدد 120010
 لختصع 1عااع يحت 2 عدأ مماسأ 20 مدتمدتطاع ذل 12م5, ءمدصصمع

 16 ١ 06 مقم ندد ماقم , هرج نصع 70ءهلتكماتمص نامدصوفتع ذ

 هعء[1ع 0عو مععومصصعو لع 1'ةمصمأع, مرصصمع ءعاذ ه آاتعس لقصف
 3 ين ن

 عيبت 6 ليقت , لمد( هد نأ عيبت © ليقت . (2' وأ 06 ستات

 ىرصتسص عما ةل عدت بتسمع هل هعق 1651065 :

 لك روكذملا لقنلاب لالعالا بوجو ىف هكراشي لعفلا نأ ىنعي

 دز 16 ممم معووعيمط]ع مدعاةتاعصعما ذل نصع ؟مرصمع ع
 2 را

 1'ةمزة516 , هموت 6 دوسأ , ضيبأ , هد ه1 هد لت ةع غ216[0-

 ,02 ممعطأ, 66 موت" 14و 3260عقوماتعو ءأ مهن 12 >70ءهلتقفةألم ,
 5 مو

 ىدصرفع طيخغ , زل مث 2 مملصغ انعد م 12 انهصقممولاتمص 0ع

 ممو عال عر ذ مهمتمف ءهءعمعصلمتأ ننع 1ع ممصم مع 5هزأ ها1عع-
 117 ع لة 1 اند ةمصدأع , ءمرصتصمع 5021[, م81

 هععرص]] 6 , ليزي شيعي .

16 
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 17 ءمو

 ('ءوأ هتصقأ يتمص لذا ةماقأ 6غ ةماقتسا , هت ]زعمت 6 ماوقأ
4 

 ©[ ماوقتسا , ها 06 مدغد#ع ةنابا ه1 ةراختسا , هت اذعت 6

 نايبا ه( رايختسا .
 1 تم دادبعل 1م01 6ع مو 16 6م طغصختماتعطق ,

 ءمرصتسع ماقإ ممن ةماقأ , هوا اممودمع.

 12و 16و هه5 بد 615 ندع ةماقأ أ ةماقتسا , ال ا

 د هد ممممع انعمطمو 10757051101 0ع 19 706116 لقن عا ىهم-
 ممدود 0ع 18117 1هرتممهتتكر أ © عدا عاتنع ةاتزدإراعق3ولمط انت
 لمصصع انعد ذ 50036'1مد لدن ق , ءهوصتتتعحع 2

 ضوع , ةاتااهطأ 16 ةزلؤاؤصسدع عدو عيتتفسمست هت عمو 218168.

 17مرتو 85

 1دةدجق ]ع5 7عطعقذ نقرصعوتت عد لمدحخ 12 ةععمد لع 30162316 قا

 انص ى ر اع]15 ندع عاب 6غ طاخ و وزر 2022356127 ةواتت عدخأ ]12 م6

 ممودتنفمع 06 1'ه0ز ءءاتك معمطد]1 موكدتك, ءمدحصتع عويبم أ

 طويخغ : هرج 13 همردوعتجتع ممدعممعبأ لهصق 1عو 7عمطغعق ءوصح

 هدحتعم لمدخ 12 ةععمصلع "2012916 عقأدتط و.

 آ7عمو

 ('عونف-لتسع ست'مم ا لع أدع مواد: ودع, لل ف 104
 نك 0

 زععاتل ؟كطوت مققتل, دعم 6 ىجعم : 00 ل 1ص

 ا1لهلعع, 12 مععصتغجع مرصع عدا مهع[ةعدط]ع. 11 ؟هتتغ مماتت

 امصأ ةيععماع» 16و ؟وءطعو لع ]ه هةهللومدتع 06 ىضر : هن

 ا ىبطرم عدا مانتك نذز16 نع نديم , عا لمزغ ةامع من[.

 1عنمو 5.
 1 و

 آه 102م6 لوعف معرتأ ةاتع هان اتت 120103 3'0ءانماط هان ةا-



 501 11غ 245
 5: دو

 . عسلتعم, همصصعصمع سولج: 2012 0 ةعاتمم 06 سلج , نات انت

 ماستعا , مرصع بون مانعا 06 بنذ . 12325 ات

 ءمصصتصصع لفصق 1'هدتطعر, 02 معاتأ 1مللع 6م101171 3 هعاأع

 ؟هرصمع ؟ءعممصأ ع5 مدعتسعد لمدخ 12 10151 غدع "2016216 ةوأ

 نط و, 15 .طمغصمع 16عاما هنأ لانذ ا يل نكي مهقد17

 لوعفم لمصغ ذل متعمت 06مم يبعداتمم. ةتصقفأ 10د معانأ
 2 راو 7

 011 2 011 تع 1 1ع تمدت 0'ةءاتمد لع اقع , أ

 0 وصح « كلا ىصع مماتن 16 0 06 اضع . , 02 معانأ

 006 لزرع ىتع ع 6 ىصع .

 [)ةم3 نع 7عالؤر نعي وأ موانت' نعي .

 17 ءرتو 7

 (ر'ءوأ ةتصقأ نانئمد 1 لكتا عا 9-520 كلا ا 06 لكتوا

 ء[رستيأ , :ءدهسأ 065 "ةعاط8 لكو ©[ رسي :

 كرد "6(ةط]15ددصأ لهصق 26 + عدو 1عو لن وة صعطص عل عانقت 12011-

 ءملعو نبيع 12 ءمصخةتستع لع 12 ممعداتتع ه هنأ 16, ذل
 نام” نع اننا# نآَهي

 [ةلتأ مهممم عع" ةتصقأ : ىنادبا لاعتفا ىف ءان ءاف ىيللا وذ .

 1 ةرو 88

 11 هت, ممانتع ةصملو وعن هع ١و, "ةامطاتع هتصقأ 3 010-

 م0221 : قبطم زرثإ و لاعتفا م15 ءاط . طو» قيطم هدد
2 

 نداعرتل 163 لاتقل" ع 1؟ا1163 صر ضر ط ءأ ظ .

 17هرو 900,

 هب

 11 عدا ممعوومع ةصتتخللع 0ع لتصع ندع مون فصتم ىتينب

 ]'هتاعمم ةصمتمستع 165 هل)ءعا1/5 د6 هتمتر اهنا 0011/5

 وس وس سس وس ب و رس تس جوج مج ور سرس ست



 246 00 ال ةلاثلا 1411

 مدهتن, ل6 ماجد لع !هرصع فننيسلع :لعفا اعآ5 ندع مم :
 مرر

 ©[ مركم .

 1آعنو

 (0م وع "ةمزعا1ع ةدصق ل0ان16 نتع لقت هةيصتكع, ىمصصتصع

8 

 عمم , هدأ /[0104 ىانت" اه دءانآ اك,

5 115 

 آ.' هءعسماو ىأ صصخا ةصلتوتع 16 ىف هان انصع اعااعع
 نحت , 0'هرعغو 1!ةصمتموتع , 06منخ ةاع ]م7046 , "عجم هععا-
 لهاا 61 دهم همزرنءلام ةضراع ةكرح . آ' ةصقألموتع هتعع-

 1011 1102 10104 صصخلا زر 2م015 101 02

 دات 1ع لعممتع ص لع يفشل 1عرهتطم لع ]12 متعمتغم»ع عاام

 لع ىبأ , هع نتت دع لأ ةمانتت عمأ عد م0051. 11 هدأ نث710عصخأ
 نيل صنت 5 ماسك ممر عي لع ةدتعع 1]'ةى"07 ماغدأ , نع نست

 ءطقصوعرهزغ 15 هل عدت مم50ل1يدع عقم ةز11ةط 6و.

 17هردو

 11 رب هج نص معاتن جمدصطتع لع ماك لقصف 1عدوسعلف , مدن

 نصع يععماتم نوه طش , 12 مصاعد ءاتمس عوأ صا علنا

 موقع 509 لقغب . 6و 0 ومر 0عو ممعاصعق ةمانضلعو لع

 13 مرصع لع , 6000106 للا , , ©[

 17 هرو 5.
 هم نع

 طور كف هرج عمانعصسمل ة0نب دا 16ه همداعستسوم لع مغدأ .

 آبعو لعتجح ةيعدصم] و ىلحتات 6[ رقتسا 1م01 د عصأ ل عاتح

 همدان عا مسك لع ععمععج ل116 عمق. آه ممعطمتغتع نينت مه-
 10116 م" ةارع مدك ةدتام1566 مهنع امان5 165 ععمسمتم هل

 5 ةممماتوانع هتنع معضومردصمعف لع !"جمرتكأاع نمت ءمصصصم ع0نععاتأ
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 موتع لعتح تر مرصتمع ىلجتت , ع( لصق 1عوويتعأل ع5 هد معاتأ

 معدلعع 1ع مععممتع» ت لرءعفر 1[ةصقفصع» لفصق 1ع ةةءمصمل

 تر مادتك )0116م نص 0117 0'تضتم, 6ع نتت لهذطع لجأ : 1

 ةععمرجلع ءمصععمع نيمعالاتع5د 7643 لفصق 1ةةودنعأاق

 (مرممع لعتفا وع همدحءمتغ عد 0 . ( ؟[هرب عم صحه ©670771-

 مم هتمطءع, 2* نلت. ا. 1, مدقع 223.) (نعانع ةعءمدلع

 يمغمع 06 همصضدعأتمم وأ [مغو-ةتنع, :

 11 ١ ه اتعب 0'ةاع هدعمتتك نملنطس-ال1دلعع مئهنغ كعص لذا

 لع5 ؟مصعو لعفأ ءأ لعافإ , اتت طع ةمادأ نانع 065 «م21136-

 انمصق 0ع لعفتإ كب لعاغتإ , ةاتطواناا165 هذ لعفت 6[ لعافت .

 ' * 17و 7

 آ,ع ةهردو هو[ هيف مغدملا نكس ثيح , 06دانف-لذل6 04
 اه همنقغصع ”هلتعدلع لمجد امودعاام د؟ لمتأ [' مع"ا0» 0ع 1

 ةعممج0 , 65 4.

 17و 998
5 

 ]ورع مزال هبش 11 [ددنأ ةصاعملسء 11م4 هن/رسمألا , مدع
 نر 5 2

 دومأ , عا مولع وردا" للم نآ1 للم .
2 

 1/هرو 9.

 ن رز ني

 12و مله 11 1جددأ ناعم ل مله ش

 17هرو 0

 آانوسأعت" ؟ءةنغ للنع يدع هعأ هدنحنةميع "عملعتممع 19 1[0-
 (مووءنمم ةصالخل لح الع ننال 2 مصصموم دونك 16 ممدح
 06 ةيفاكلأ , لع ممهتصع يدل د مكك لع هع اترعع امانأ نع نتن
 وأ تاتلع ءأ نبت ةدكلغ,  ةدصق نتنل ١ مممصسواتع لعد 6'0و-

 ةعمانعأ

11 



 خ11
 285 1880115 1101111101085 215 آخ 684111141835 ةظفطظال , 0101 5

 ١ 1780101811 طختاؤ 1ك 003131511471835 3101 ةنذتالآ الالم.

 ظ كلا مأو 151

 نامز مسأ ”

 مم مسأ 102

 رهاظ. ممأ 1835.

 نييع مسأ 27

 قفرصنم ريغ ,ممأ» 160, 2

 ناكمسأ 02

 ردصم مسأو 100

 : رمعم مسأ» 155.

 ىاعم مسأ 27

 فرصنم مسا. 100.

 ةراشالا ءامنا , د42, 188,
 لاعفالا ءاهسأ, 6,560.

 ءنيلوفتملاو ةيلماقلا ىف. فارتفا ,
1100 

 ' لاقشا. 139

 لوصأ» 2283و ١

 ,٠ 113539 1814 135اضراب * :

 110 هَ 101

 رامفإ , 6و, 2:

 لادبأ,

 للا مابتا , ٠.106
 نفمملا ةباجا .0 ١

 ىنجأ , 61, 62, 112, 3.

 ةيرابخأ,

 ضاصننخا , 152,

 قفيرعتلا ةادا .

 ماغدأ» 20

 مزه .ىارجاز»
 طرشلا تاودأ ١

 ةأجافملا اذا, 57.
 ماهفتسا, 58, 00,

 رمش[ 5+

 مهبملا نامزلا مسأ 0_0

 صتغلا نامزلا ممأ 9

0 
 ىنكمأ مسأ 260.

 نأ مسأ,
 عمج مسأ 14

 ١ ةناج ممأ



 148118 طاطد 11511115 11115. 29

 ميخرتلاريغصت» 205, 6.

 قيلعت 146, 1“

 ىناقيلعت 2, ش

 ضريدوعن 1 ٠

 ليضفنت,
 مكنلل ةيوقت 1530

 اير

 نسم“ 170.

 لييمت , 10200, 313: , 20

133 

 بنسانت ,

 مثدنت, 278, 9
 ريكمت, 185

 عيبوت 5 ١
 نيكون , 70

 نسماج, 26, 85, 3.

 زشاج. 4

 ءآزج , 173, 4

 ءآنلعبلا امرت, كلا

 مرج 0
 ةلج, 5.

 ةيلعف ةلمج, 49.
 ةد نيم ةلجج

 رس

 ةفناتسم ةلج 1 ,٠

 دارطا , 7

 راهظا. 60

 ءارشلا 120

 نيغاربلا ذولكأ, 0:

 ءاغلا 17, 46, 47, 9

 رصقلا فلا,8.

 ةلصنملا مآ: 1032 33

 ةلداعملا ماد 132

 ةعطقنملا مأ: 132, 33

 ةلامأ, 93.

 رمأ, 55,9.

  4,١ايجاب

 زرابو

 لوب. 128, 139, 4

 لاقشعمالا لوب,

 لكشلا ف نللطبلا"لاذإب .: ذا

 .لكتلا' نم لكلا لوني: د:
 عبات 61 02,166, 139 1

 مان , لثأ 06 ناك عأ ةتاتتعو ١ ةظوو

 06 12 ممغدصع هها6ع وع , 32. ب

 الز( لع 1'هلز هءاتك عطول مدقوتكر

 62 . - 81[ لع 1' تمءماتمت , 7.

 ةماث , لذا 6 ناك, 30. - طز( لو

 ىمع و داب ©أ0. و 37.

 ضبضسأ , 70, 8.

 ميخرت 118, 151,2



 950 2 1[ مظااك

 ناهج , | ؛ لاح وذ, 3.

 باوج» 169, 173, ةراشا وذ. 10

 طرشلا باوج: 200. . يو و0 5

 : : طبار . 185 الول باوج, 278: * ١
 لاح, 56,67, 82, 83 6[ةاتثالءزا ١ - 

 12 | .,ي فار, 55, 58

 ةنيبم لاح ,
 ٍ ةسسوم لاح 0

 ةدكوم لاخ, 87.

 زجر.

 ساوز , 300, 206.

 عفر , 68,

 ُتَدَح 7 1 ماس. 10

 فرخ 288, ظ ىبس , 61 9
 قنطعلا ىنرح , 34,8 3 ظ

 ءاهصلا :نيرح د ل
 لصولا 106 / عامس 108,

 ةلغ فرح , 6 قاس 18
 ةضراع ةكرح, ةىئاز . لثا 8 لا ةقب

 ٠  99, 272, 1730طرسش, ٠ فورح, 0

 ىقاوح. 2 ا لكم , 150, 5

 نأ وبك, لكش, دو5. .
 باخ , ه6 لاخر
 ' جرد 215 215 ةفصلا يحاصر

 راعذا 106(|58و. 1-8423: ويس و
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 فلا د الدقم ىُياط ْدَشَو
 مز ال عق ىف ِيِلَعَفَ



 0 00 1 ”ميللا# ل 0 3 29 1 ا

 اههلقو فذحأ ةأوحح امم «هلنغش مو

 - 4 اع مت 2 نع -

 0 » 4 0 ل كيت 3 دى ٌيَم-وأ ِثيِيأَق

 سل ا ل ا سفن 78 0ك

 نكس ناَق ٍناَق اذ تت كتق ناو

 نسخ هلله مدعو اواو اهبل

 05 كينصالاو نيستا اههبشل
 هر

 ى قاضنسا عب لق حيصاللو اَهَل

 لَ اسيا ه قرأ رجلا فقيسلالاو م

 لوع اسماَح سوقنَمْلا اي َكاَذَك



 0 و 5
 ٠ ميت ةوقد قاب يضلل

 مل هعريغصتنل ام اذ ني عمجال و ها 8

 . ةافواو دب كابل تانالز
 له هيف لصالا ام اذك اَواَو

 ريِغسصَتْلا ف غقموقعملا لمكو م6: ام

 ا ا ءاّملأ ريغ وكي مل امك ءاشسعس الاهق: ماو :

 هناا كح سي هن نع ا

 بام[ ه مه 6 0 نمد 2 57

 اقطعيل ١ ىنعي . فطْئناَح وها

 وو انو - 7 يد فرع 0

 : ذه 1ظ251000 03“ ( م ديد



 سس م لاقل ع كاذكم 3

 قيحسلا هب امو نارَكَس ّخَم

 !تاعلنسم شلي ها كثينأتلا ذكي

 اّكع يستنضت ةبييوم هواك

 ينس اا لذسلا رجلا يرتلا 3 ذك

 0 دمي دات ضئاقت

 مق رْسقلا رند انساك ظ1 مرعو

 ا 3 6 ها زا قفلت



 للي

220 
 اَقَبَس نإ ةلفي اهون
 اَم َتَعَمَج نإ 0 م

 نتا وا دج نتج يايا

 اَذإ خكسفسلا لس عجل ًاليَعُف

 امل ليعيعتلش .َعَم ٌلْعيَعُف نم

 اَسْسسِهيَرم ”مسقرد للعسل َقاَنَم

 ل رد ت6 زلازل قوق

0 

 ١ فرع ط لأ َلِبَق اي ضيوعت رز ُْباَجَو

 . نقفل# اههيستلجن متألا نشنم قاكحا 3
. 



 مث

 0 تيربو ف ب ىاَعَفْلاو ىلاعفلابَو ف و تدنو'خ يلا
 . 11 هوس ىو 1 9 ١

 اعمق سيقلاو ءارذعلاو ةاركت
 ْء 5 0 5 يح 4 ساد# 5-1 5-5 5 ن م

 ١ 0 يك ريبطعل ىلاعف لعجاو

 2 ١ ىلا 2 نات 200 3

 ْ : ف سركلاك ها

 0 00 هاهبشو للاععبو قد طب وأ 0 للاعفبو

 قوعع م 5 درا ةنالثلا 5 ا 0“

 ىتباش لع .نمو ع

 ص + فنا ّرخالا هرج تا 5 قل 5 5 :
 6: يجرب رهمسص 95 ننام 0

 >يزملاب ةيبشلا عيارلاو
 و 3+ مه

 مح هب ام نود فذحتي ١ هيد هع 3

 ةفخذحاأ ىاترلا ىداَعْلا َكْياَرَو 2 و9 هبه م نب مم

  1مها 0١ 0
0 

 ا *



 م

 سن - "يع - ا 5 3 د ج4 2

 - 0 م ْن ب 0 ل

 عج ُدَق اَُهاَماَس اَمِل اًذَك
 نها قكلتجلا رهيَع مابقت

 لق. قاد زبي سو :فعضمو امال

 ٍِلِمقاَِقَو لَهِهَفل ُلِياَوَق
 د عا ااا

 هةهتلتهاتقو ٍلِفهاَصَو ٍضْفَاَحَو
 ه_ةنيتاخ ام عم. نزراقلا ىف خنق
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 3 . ءاقو راغب ع
 < ]غاي لذات قدح نب : 1

 اركذ استييلف قا افلا هيام مو
 - 4 2 نان هوو 355
 ار> كهف | رمال : 00 ١ ىف ٍنأَذَو

0 :© 2 33 
 اذ - 6 ل لاعف 0 1 َدَم ص

 روك هومر 0
- 

 255 1 ذم املا ةهنيع ادي لقَو

 ع
2 

 درو ٍدِهِلَت ا ت1 8 عَف فو

 اقاًلي ا عسف. قم فصَو ف وم
 م 3 و كرو 5 تالا
 - عا 5و هينتيفنأو

 5 < هو

4 



 الأرأ إ

 زف 00 دلما 1 وح هي
 مسا لاعق ق ةمَرلأَو

 لال لش وا فل يدعمستا ىبحاصم
 - 4ك بغا ليل ب ن2 | 0

 و 4
6 5.0 

 5 0 و5 و9

 ةقق 59م يق ليَ دي حق

 نفيا: يو وبقي كياني ك4
 2 2 : ةّله 3 ٌلاَفْفَو 0 و



>,/4 

 هَّمُق ْلُحفأ كلينأ

 2 7 . و ووح

 قف سو ينل يد فشلا
 قفشلاك ءاج سْكَعْلاَو لُْجْراك

 ُْلُعَفَأ اسْيِع جاعثآ ٍلْغْفِل

 1 32--“ 12 ا[ يعانبَرللَو

ٍِ 2 - 
 59 ن علمه هتف كلم ع 3 أ نيف

 3 # و ن3 0 دك ممر
 "ا طم هي 2 0- م ا

 قلبي مفاتن ابيه

 9... ج9

 578-525 تا هيا 0 ملل
01 

 دل متيم بهيسعتا ةتعفا ثلاق



 لخش 010 ارعشم قبأ تفلاَو <,

 مل - 3 ىل نا رسل ' يرش لا

 ف لاو ءاننشت + هنعمج نأو

 ةينقععمجلا ىهاويلف لقا فلالاف

 همهست :نمولا املا: ىئزؤ ؟انكقو
5-5 

 ْلَسْيفا سس اكن الع جوملا كلابشلاو

 ل كيم#ا يبن فان نيع عاَبَتِإ

 ١كَشكي ااهشع للنوم نيعلا نكاس نإ

 ع - 0 ءاّثل 5 ادن اجا 50

 نع د 3 لآ يع دنس

 3 ن هس. نمع 9 0 | نب

 هر_رد 0 4 5 3 نع 108
 :رصخج ر_ سك >سشو ةينزو

 رمال لا 7 ار ع 5 ء ف ىف هك يع اد

 اسريغ راوطصفا ود وأ رداسنفو

 ن ع ن2 9و9 9و هناتهت



 5 ب 9 070 ق هه 2 22. اء اع

 ع تلقيح " هيفا ةوءرسوع
 كه

 0 ©0446 ا زج 005

 99 يع 2 يعش

. 7 

 ياس 2 ذديلام 5 ا 7

 هَ ليم ىِذَلآ اهل
 © يا

 مخ و9 هو

 2 و 72 5 أعرح و ةاه

 حا

 3ك ها م 5-5

 هده ان 1 وو

 3 و ماهي - هج د 3001 0-8
 , صق لقن ىلع خش امو صك

 دع عْمَج يف ِروُشْفَمْلا نإ ُفِدْحَآَو

 هي ت23 4 د اَم تَدِمْلا دَح



4 

 .. نول ريفا 2-0 00 9 0 61
 ايا 1 نم تنجيولسا ب مسأ اذإ

 تاس قوالب د 1 اعشمتف

 0 9و 59

 رنا وانني دوج نافيا ١ د

 مايحب حق مح لعل 38

 ذو رام ساق د 2 اعلا د

 اذ تاكو 1ك لقتب َحَم م

 9 © تآزب

 ١ عيش اًراَرطضأ جمل ىِذ ردك



 [ءا/
 21 ومد 0 5 ين ذو

 ىلو الا ىناّبقم ف 0 افي

 - ه و

 8 5 ل كد زو تو
 يا قو » ب 9و هيد ١ د.

 ٠ تسد ن يع

 ىعب تشم خاوفني وأ ارجحصم جيجصمم و

 5 بها

 ىرفخلا ضم ى ىتيثحو ىوتشنبب+

 اوه عام 3 قبلا ع الاعسم رام

 الرعبيسش صا اهشنتعبف .ةالفالَبَو

 اذاهبو الاَعَق ىيَعلا قكطتو

 اذه هلت ا عسشف اسيل ٌقَكطُم



2 
_ 

 دلإ ةيمالع

 ف ابن اورْدلق لاس ىو م نموه 39 2

 1 . - 3 3 ١ 2 اَلَو

 :هينعغقيلاو َلاَعْفيْلا الو الصأ
- 

 ديه خه 7 -

 هسهببف :ذوؤشلف ؛ىد نياق رفلا الت
 3 سل سس د كتااؤو

 عاصتو تكالبجما اب

 عيتلمت اهلا انبشلا ه: هن ةوشرم
 ص كاد قناة بلا 0

 ييبتا قع وفي 4 حم َتاَدَو



 8 ع و 22 كك 0

 لديس روكشمل ام ياب كحإ
 0 ا نع دبابو 24 8 9-ه

 لطصت ّينيح وأ فقول ىف اهب ٌهَنَع

 نسحب ووك مل: ام : كحل اًيلبْفْفَوَو
 َك 5 نع

 5 05 بس 1 اا قولو

 - 0ع

7 2 

 - ا 02-7

 تنم جلال ,ايقلا ليف . ورق 2 ”نن

 3 و 1 - 5 292 7 تح رح

 فويس" ظ 3 ىف نونَم رداقو



 (هوع

 ارَشَع ىداحب اتغتسالا َعاَشَو
 ا 9 95 3ك عب . يدق

 امرتَككذا نير. شع لبقو ةوصحو

 ددعلا طق نم َلِعاَقْلا هباجو

 دمعي واو لبق هيتلاكب

 ع

 ادَكَم نياك مك

 دل 0 وا نناوم د ويومالاه كر

 - - 3 ٠و ا 8 هع

 ةرشعك ا|بحخت اهنليعتساو
 9 نا 5 00 7

 َك - © تقع 6 ف ن نيك ل 0 سرا

 بصتنتو اذكو نياك مكك ٠
 0 و بن نع تهمس و 2
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 1 5-2 و 0 1 | سلا ل و8 داو

 54 هسوسل ةنوريومسا
 و © فو 9و ى5- - ع بن دع

 ص 9و بن سلا" ] | -

 و9 نب -ٍ ا ين مس ون 9 0

 ىلإ قوف امو ني نذثأ نم غصو

 1 و ١٠ عر ١ مه 2

 ملغ

 ِن - 4 أ م2 نو نق 5

 ناب .: ذآ اج لثم تدرأ نأو

 0 ص ع و - ت4 نيف

 نإ ب. .يكرسب ,ىبنجل. ١_بكووم
 ع ا ع : 0 صا تح 0

1 



 1 هرب

 تففضأ .هرقنلي .فنثألاو ماس
 اقدر يلا ورغم ةدسام ةيسملوا

 تهتم دنا كلالروو عشا حو
 ركذ دود غم ةماق اَبَكَرَم
 زهق عوام كييأجتلا :ىدت. ذو

 :ر سك ميت نع اهيف نيشلاو
 ئّدنحأو اليسا رمسيس علقو

 ان جو 52
 ا فج لا اذ اقر اى. اقهنيس

-1 

 َْء شقعو ىخ ف َةَرْشَع لوو 0
 ا: هك أ ا بيفش قبلا 154 ننل]

 فننإلاب عفو عقلا ربغل اًملآو «م

 انفي ايي مقاوم تبا ثدزجل يف مشل
 اينشسم همنا ل هيلا زيمو

 5 ندع

 7 1 5 -- نيعتبراك دحاوب



0 0 
 - 0 9 كك. زثَع

 3 - - - ن 5

 انقل ا ح2 حلق انهاف ةنع ربخأ

 وأ هين بسحب جلا هلع .قملآ كادي
 اوسع وام عارق ظرستش رّمصمب 7

 لآل ةنننم هنو جوملسص يق نإ

 ْمَطَبْلا هلآ َقَو ْنِب ٍقاَو ْنَصَح
000007 

 5 رس سنه آو قيقلبأ اظرْيَع وهن

 0 - ادا د دوا 9 39 ودع ريو ب ب ا اةقما دع

 ةرييشلععلللا :للق ثاملاس-االاقإلك

 :,_ قه هيغل دم: حيفتعو
 1 ل ا تبا نبأ بز كوي 0 مما 0 لا

 ررجازي ممل درج حضلا ىف
 " ن عرمرم 20 9 ع - هيك

 م



 اما

: 24 

٠ 

 الا واس ول هن امودلو الودي

 اذ بة هوم ا يفاسحالا اذا

 القوز ِم ضيضخلا اَمهِبَو
 5908001 ف ريم © 5727

5-2 - 

 ماللآو ِنِنْأَْاَو ىولاب بتل

 جفا لاي 8 لاو يتلا
 ©: ى04650 هو < - سو هن

 اذحاسلا رئابنقا ناك اَدْيَر أتي 0 201 ا برب هوو 4ع و 0 رج



 لقتو يضم يف طرَش فرخ ول"
 لل بعلقف نكال اكبفتسم هراليإ

 ناك لغفلاب ياسا يف و

 نرح : خو قف اهي نول نكال

 اسي انسمإلك عراضم نو

 000 يسلق

 اَْوَلو اكول ا
 انهي اسوي رم قف م لح نو ايي اللا

 ١ ديما اتاروشإب نتيقؤي لعل
 ينفر ناو تهت ىلا وذعم

 ١3 ..هبيعت اذ ةهقل, لزَع فَي
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 يا ا دا كعشضر نيام َحنْعَبَو

 ني شلق# عررَصم َخْعَب ٌّحعَب ةعْفرَو

 ليفتح قشنيل ايباد ايش اقب نرقأو
 لعجي مل اهرب وأ نأل انطرَش 2 هل نع

 :انهاسه ملا اة) ءافلا كلو

 اا كش انتل اذ هاش نك

 27 ب دْعَب نب ُلْعِفْلآَو
 يس ثيلقتب 0 5 اقلئآب

 انس يملا ليغ هّيشتدوأ كر -

 اًقنتكحكا يقتل 1 واو .

04 

 مئه اين ايل
00 

 مسهسقو ظرتش ماَمتِجأ ىَدَل فذحأو

 مَةَسْلُم َوُهَم َكْرْخَأ ام َتاَوَج
 ويلدبلا دب تودي لبشتقو اهلاوَق- نو

 رذحخاّلب انقّلطُم عر طرَشلاَف



 0 2 9 نه -س « .ه 1 ل

 فيىدتخعشط وأ ايننهناك نأ هيصن

 ا زن اف ع يب نع ع 5

 7 ف بصنو نأ فذح خش كه

 هزل (5

 موج .ليأوع
 اًمزتسَج عض ابا مالو الب

 اًَمَنَو مّتب اذكاق لْعفْلا ىف
 ِن 7-0 00 0 3 ا

 همو امو نمو ناب مزجأو
2 

 ( مر

 0 0-5 جد 14

 امذإ ن ِدأ نأ ابيل قيل ىأ

 راع وى ا ل _

 امحذإ فر تحو ىأ امئيحو

 ١ ملأ تاودألا قاتو نأك

 ايو انباَوَجَو ةآزتجلا وسي
 ٍيني'قراَصُم وأ ِنْيَيضاَمَو
 ” ةل 0

37 



4 
 ناو 9 0 راي - 2 2 © كد

 نأ رأ هآ دخأ اذكاه ىنتح ثعبو

 6 ا ا ا : 5 و 9

 هع 2 6

 ََ هد مو 00 هدكلا# تاو هو
 الب قةتسملا بصناو نعفرا هب

 بسس طا وأ ىغن تاوقع ا ةمفستو
 0 0 + دن نينا 2 0-

 0 او 2410 ىف دا و 3

 عم موهفم حفت نإ افلاك واولاو
 © رب رولا ررعرمو توب ءا اا يفوت هاا ل

 ةفتسنه عا امزج ىفنلا ريغ كعتو 44

 3 »5 كيا عا واع لا تيل "هد الا هلا

 عسسل بت نإ" ىو قبح فوه مويقو
 َك كاع 9 ب 7 هنو 1# 0

 علقت فلاخت نود ال لبق نإ
 - 7 هب همس 757 ِِ ا إلا 6 ووةغوتم_

 - 1 نع ره ١ رب ل 0 0 ه-

 0 ٠ ل 6 ا د 0 ل كا

 بصن اجرلا ىف ءاقلا ٌدعَب ٌلعفلاو

 , ديت 0: 1 ٌةَمتلا ىلإ اَم ! يبا

١ 
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 ن3 ا ح4 يي ا نم ”7
 ناي اذنك ىكو ةبِصنأ نكن

 نلضظ ٍدْعَق نم قلأو ملع َحْعَب ا
 0 اهي رس

 3 ع عتفأو # عقولاو اهب .بصنابيق

 ل يد 4 ليها مهضعسإو 1١

 د ف يا فعل اهنا يلق

 الب بقسم ةددعو
 تي قب لحفل 1

 اهات ناي ئقلا نقرأ
 اسوم فنطق ِدْعَب نم اَذإ لذ
 مز 1 تابع و3 ال تينت نو

 و ملم أ يوم 0

 1 07 يا
 يفك اك 11 ها عت ولا >يكاج دب

 ىبتةسمي ىلا ك1 دا :اهودرم



 وع
 د و بو و “10 نه يهدم رسام

 الذدسع نإ ةينفروعص عنمأ َمَلَعْلاَو

 ا 7ك ه- - 1 7 ناد اي 217

 0 ا 0 5 0 يي د 001 حلا

 رتص اغنام فيرعتلاو لدعلاو

 َممعي اًدصق ئييعتلا هب اَذإ

 اسمك ع لاعق رسكلا َقَع نبأ
 9 . و و ناس هيف ميو 4 ه2 9و

 ل

 ارق هيمي :فيرغتلا اما لك: ني
 يلف [ لبق طك ةنم وكت امو كاره

 57 لا ٍببساتق وأ راَرَطصالَو

 فرَصنَي د .ال يدق فورضَملاَو عنملا وذ

 لغفلا ٌباَرْعِإ
 ةرينيص اذا اعرابّصبم عفرأ



 ' هس
 وع ا غنا كنا

 دو

 1 ا يعن ىدداز :قراخا ف قاذف

 م نة 2 ا 3 تعا وع ساو

 اناهّبصاخصو نافنطغك

 . 1 0 وعل وح

 07- 1 ثالث لَع دير

 ة-غفلا سحب نو وذ َكاذَك م و د



 هر
 0 0“ ناس نمو ملنعومم ل

 عضو <. فويكول ٌحيَقلا مهدالاق كنون

 0 9 | نم- ©:

 عنم هفارصنأ افصوو لصالا 3

 31 ه5 عر ىف دا
 عبتسلفا ىلع : أو لدجاو

 يآ 0 ف + رى ا تنيارإ و ترد

 َّغ 3 .“. تي أ نلني تقو طع 2و ردصم

 0 ل - عه و 1 6 م

 ا ا
 ١  00مدلل“ نزف :: 2

 تالبكو قفم طفل ىف

 م نت 4 تيرس 26
 ا 55 8 < نالتو ىنثم نزوو

 ٍ -و . و9 0 - 2

 هلا عا م 6م هبشم عمجل نكو

 8 7 ىلا دوي د طه
 النفاك عنطهمب َليِعاَقَمْلا وأ

 , . د رفع ا م م د 59

 ىراو ف ان هنم لالتعا أد د“

 ل 5 ندع ا 7 - ©[

 ىراشسح ءرجاأ ارجو اعفر

3 

 عما عسمل ىلا ذهب َليواَرَسِلَو
586 

 مو
 5 2 4 كا ا نا 9

 ع منملا. مومع ىضتقا هبش
 انين قنا ا واوا عشنا دب نقل 5 ن هَ 2 نع 0 « كنت

 3 نمي دا ا 6 و9
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 تاانهم لفوفسللا ْف اَهتفَدَح اَذإ ُدْدرَأَو

 اًملع ناك لصولا ف اهلاجنأ قب

 مي فض و نانت اَوُناَرَو

 نم 5 0

 3 0 ن2 دلي

 ال قع زوو قئلطعسأ بنقنوو
 2 ا

 بباب ا ا غلو

 ة ميسا ضراعو عّترأك ظ



 ن - 2 تاكا ن و ه4

 امتنا ف واب 1 ا تمم برع

 0 كك

 كقيش فيبقلا الإ 0 دمشتلاو

 فبل ٍلْغِفْلآ رخآ يف ْنُكَي نو
 اتشكلم ار اًعفار ةنم ةذعِجاف

 اَبغه خم ةضناكم بني ولاَ

 عن مض

 فيلا حدعَم ل ةنفح عقت دلو كرعم

 كنا ابهرسكوو ويحس ديفا
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